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Povzetek 

 

V tej diplomski nalogi se osredotočam na prekomerno uživanje alkoholnih pijač med 

brezposelnimi osebami. Živimo v času, ko imamo še vedno dokaj visoko stopnjo 

brezposelnosti v primerjavi z drugimi državami.  Nekateri ljudi se lahko zato zatečejo tudi k 

prekomernem pitju alkoholnih pijač. To bom v tej diplomski nalogi raziskoval. Predstavil sem 

problem brezposelnosti in analiziral alkoholizem ter vse posledice. Izvedel sem šest  

intervjujev z brezposelnimi osebami in jih povprašal o njihovih pivskih navadah oziroma 

kulturi pitja, kar je prestavljalo raziskovalni del moje diplomske naloge. 

 

 Predstavil sem vzroke in posledice prekomernega pitja alkohola za posameznika in družbo. 

Izvedel sem  kvalitativno raziskavo in predstavil rezultate, da pretirano pitje alkoholnih pijač 

in stanje brezposelnosti oziroma brezdelja nista nujno povezana. Povezana sta v nekaterih 

primerih. To je odvisno od posameznikove osebnosti, čustvene zrelosti, odnosov in 

samozavesti. Nekatere osebe lahko oziroma bi lahko posegle po alkoholu v primeru izgube 

zaposlitve, nekateri bi postali aktivni iskalci zaposlitve.  

 

Vsekakor je brezposelnost velik družben problem, še posebno, če se ga ne rešuje učinkovito in 

s pravilnimi ukrepi, ki bi spodbujali gospodarstvo(javna dela, usposabljanje na delovne 

mestu,…). Alkoholizem oziroma pretirano pitje alkoholnih pijač pa je star problem, kot je 

staro človeštvo(no, nekoliko manj, če smo natančni).  V tej diplomski nalogi sem ga podrobno 

analiziral. 
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Abstract 

 

In this thesis I focus on the excessive drinking of alcoholic beverages among the unemployed. 

We live in a time when we still have a relatively high unemployment rate compared with other 

countries. Some people may, therefore, resorting to the excessive drinking of alcoholic 

beverages. It will be in this thesis investigated. I have presented the problem of unemployment 

and alcoholism, and analyze all the consequences. I conducted six interviews with the 

unemployed and asked them abotu their drinking habits, that had presented the research part 

of my diploma paper. 

 

I presented why people drink too much alcohol and what are the consequncesof of that 

behaviour for the individual and the sociaity. I conducted a qualitative survey and presented 

the results to excessive drinking of alcoholic beverages and the cost of unemployment or 

inactivity are not necessarily linked. They are linked in some cases. It depends on the 

individual's personality, emotional maturity, relationships and self-esteem. Some people may 

or might interfere alcohol in the case of loss of employment, some would become active job 

seekers. 

 

Indeed, unemployment is a major social problem, especially if it is not effectively addressed 

and by taking measures that would stimulate the economy (public works, training in the 

workplace, ...). Alcoholism and excessive drinking of alcoholic beverages is an old problem, 

as the old humanity (well, somewhat less, to be precise). In this thesis I analyzed that problem 

in detail. 
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    1 UVOD

 

V času, v katerem živimo je veliko socialnih in družbenih problemov. Ljudje imajo veliko 

težav in nadlog, ki jih ne znajo učinkovito reševati. Problemi so na prvi pogled zdijo zelo 

kompleksni in nerešljivi. Sem spada brezposelnost, neurejene bivanjske razmere, finančna 

kriza in z njo povezane težave, slabi odnosi med ljudmi, konfliktnost in tako dalje. Veliko 

je površnosti, napetosti v odnosih, neodgovornega obnašanja in raznolike osebnostne in 

čustvene  nezrelosti. Marsikdo ne zna teh stvari reševati na ustrezen način, kot na primer s 

primernim pogovorom, pridobitvijo ustrezne zaposlitve in z uveljavitvijo zdravega 

življenjskega sloga. Ljudje dostikrat iščejo uteho v alkoholu, ki pa povzroča fizično in 

psihično odvisnost. Redno uživanje alkohola privede do pojava, ki se imenuje 

*alkoholizem.  

 

V tej diplomski nalogi se bom osredotočil na prekomerno uživanje alkohola (alkoholnih 

pijač) brezposelnih oseb, to se pravi ljudi, ki so prijavljeni (registrirani) na Zavodu za 

zaposlovanje in aktivno iščejo zaposlitev. Stanje brezposelnosti oziroma brezdelja je resen 

problem tako za posameznika kot za družbo. Človeka lahko potisne v depresijo, brezup in 

apatičnost. Nekateri ljudje začnejo pretirano piti alkoholne pijače, s tam pa lahko zabredejo 

v alkoholizem. Predstavil bom lastnosti alkohola in njegov vpliv na psihofizično stanje 

posameznika. Opravil bom kvalitativno raziskavo, izvedel šest intervjujev z brezposelnimi 

ljudmi in predstavil rezultate. Imel bom tudi pogovor s strokovnjakom za alkoholizem, saj 

obravnavam temo prekomernega uživanja alkohola. 

 

Predstavil bom lastnosti alkohola. Alkohol je bil skozi čas uporabljan in poimenovan za 

različne namene. Lahko ga opredelimo kot drogo, ki povzroča veliko fizično in psihično 

odvisnost. Redno uživanje alkohola privede do pojava, ki se imenuje alkoholizem. V 

naravi nastaja iz sladkorjev. Ima štiri pomembne lastnosti: je razkužilo – uničuje bakterije, 

glivice, topilo – raztaplja nekatere snovi, gorivo in omamno sredstvo za živčni sistem.  
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Že od davnine je bil surovina za pripravo drugih snovi. Najbolj pomemben je kis, ki 

nastane z oksidacijo alkoholne pijače na zraku. Kis je pomembna začimba za hrano, je 

naravni konzervans. (Ramovš, 2007) 

 

*Alkoholizem: pretirano uživanje alkoholne pijač; vdaja se alkoholizmu; kronični alkoholizem: boj proti alkoholizmu (SSKJ, 1974) 

 

Na prvi pogled se zdi, kot da je alkohol darilo narave, ki človeku da karkoli potrebuje. To 

izraža tudi njegovo ime, ki je arabskega izvora (al-kohl) in pomeni duh vina, tudi njegovo 

latinsko ime je duh. Toda resnica je o alkoholu je ravno nasprotna. Alkohol človeku skoraj 

vedno nekaj vzame (Ramovš, 2007). Odnosi in socialni stereotipi lahko povzročijo ovire v 

odkrivanju in zdravljenju prekomernega uživanja alkohola.   

 

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je alkoholizem »uživanje večjih 

količin alkoholnih pijač več kot leto dni, z izgubo nadzora nad pitjem ter pojavom telesnih, 

psihičnih in socialnih motenj«. (www.wikipedia.org) 

 

»Brezposelnost pa pomeni stanje brez uradne zaposlitve. Registrirano brezposelne osebe so 

prijavljene na ustreznih zavodih, ali pa prejemajo denarna nadomestila. Najpogostejši 

vzroki za brezposelnost so problemi v družini, fizična ali psihična nezmožnost opravljanja 

dela ter vpliv družbe.« (www.wikipedia.org) 

 

Sprašujem se, kako brezposelnost vpliva na prekomerno pitje (uživanje) alkoholnih pijač. 

Zanima me, kakšne so posledice prekomernega uživanja alkohola. V tej diplomski nalogi 

bom predstavil posledice pitja alkoholnih pijač in analiziral brezposelnost(njene posledice 

na posameznika in družbo). Poiskati nameravam tudi rešitve za navedene probleme. 

Izvedel bom več intervjujev, s katerimi želim pridobiti podatke o stanju brezposelnosti, 

morebitnimi pivskimi navadami in nagnjenostjo k alkoholu. Opravil bom tudi pogovor s 

strokovnjakom za alkoholizem. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Denar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina
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Izvedel bom kvalitativno raziskavo, kjer bom s pomočjo polstrukturiranih intervjujev prišel 

do rezultatov oziroma ugotovitev raziskave. 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1  Družba v krizi 

 

Ves svet je tesno povezan in živi v soodvisnosti. Poznamo pojav globalizacije. Ljudje smo 

med seboj zelo povezani (socialna omrežja, trgovina, gospodarstvo) in soodvisni. Pojavila 

se je finančna kriza, stvari so se zaostrile. Po mojem mnenju je morala in etika ljudi na 

preizkušnji. Lahko govorimo tudi o moralni krizi. Krščanske Cerkve v zahodni Evropi so 

večinoma prazne, v Cerkvi sami pa se pojavlja razcep. Na pohodu je Islam z vso svojo 

ideologijo, ki se velikokrat sprevrže v nasilje in nespoštovanje človekovih pravic. 

 

O razkroju sodobne civilizacije in stiskah človeka v njej imamo na voljo ogromno 

literature. Na pohodu je depresija, epidemija duševne potrtosti, melanholičnega 

razpoloženja in depresivnega počutja. Ljudje se s tem soočajo vsak po svoje. Nekdo poseže 

po alkoholu, nekdo hazardira, nekateri ljudje so odvisni od iger na srečo itd. 

 

Zdravljenje depresije je drugače zelo zahteven in pogosto dolgotrajen postopek in spada na 

področje psihiatrije, lahko bi pa rekli tudi psihologije. O tej temi bom podrobneje govoril v 

nadaljevanju. 

 

Obstaja veliko nevarnosti, ki grozijo današnji civilizaciji. Naj naštejem samo nuklearno 

kataklizmo, zniževanje nivoja podtalnice, populacijsko eksplozijo, razkroj družine, čedalje 

bolj ogrožen obstoj kmečkega prebivalstva. Veliko je odtujenosti med ljudmi. (Rugelj, 

1983) 
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Po mojem mnenju smo še vedno tudi v finančni krizi, Grčija je pred bankrotom, javni dolg 

večine evropskih držav in ZDA dosega vrtoglave številke (med drugim je visok tudi 

slovenski javni dolg). Vsak državljan je kar precej zadolžen, veliko je bankrotov in 

nepoštenega poslovanja. Vseeno imamo gospodarsko rast, izvoz raste, kar je pozitivna 

novica. Tudi brezposelnost se je v letu 2017 zmanjšala. Po nekaterih kazalcih naj bi že bili 

izven recesije. Osebno se sicer delno strinjam s to izjavo. 

 

Menim, da se slovenski narod zaveda, da večina vrednot izhaja iz krščanstva. Večina ljudi 

je mnenja, da so poštenost, delavnost in spoštljivost velike vrednote. Narod ima po mojem 

mnenju zdrave temelje in prave vrednote, je pa res da je politično zelo razdeljen (na tako 

imenovane leve in desne, naše in vaše). Vse to povzroča trenja in konflikte. Velik problem 

predstavlja tudi nerazčiščena preteklost in vse travme (bolečine), ki so z njo povezane. 

Poskusi sprave potekajo in mislim, da so vsaj delno uspešni. 

 

Zaradi nezaposlenosti in premajhne izobrazbe velika večina ljudi v današnjem času nima 

več možnosti, da bi se zakoreninila v družini, poklicu in družbi. Zato se počutijo 

izgubljene. Še posebno to velja za mlajšo generacijo, ki ne uspe dobiti redne zaposlitve, 

oziroma se soočajo s problemom prekarnih (začasnih in pogosto krajših) zaposlitev, ki ne 

zagotavljajo socialne varnosti oziroma ustreznih pogojev, da bi si ta človek ustvari družino. 

Mladim ljudem pogosto mesečno (ali letno) podaljšujejo pogodbe o zaposlitvi, s takšnim 

ravnanjem pa jim ne zagotavljajo finančne stabilnosti in socialne varnosti, ki igra zelo 

pomembno vlogo pri ustvarjanju družine. Veliko (več tisoč letno) se jih izseljuje iz 

Slovenije v tujino, kjer iščejo boljše pogoje za delo in življenje. S tem se dela velika škoda 

državi, saj bi ti ljudje, če bi imeli redno zaposlitev v Sloveniji, lahko veliko prispevali v 

davčno blagajno in nasploh družbi, saj gre pogosto za visoko izobražene ljudi. 

 

Patološke okoliščine usodno ogrožajo optimalni razvoj človeštva, visok odstotek ljudi pa 

pehajo v razne stiske in bolezni kot so alkoholizem, nevrozo, duševne bolezni, 

narkomanijo, motene osebnosti, hazarderstvo, nasilje, kriminal in tako naprej (Rugelj, 
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2000). Vse to ustvarja ozračje strahu in nezaupanja, kar predstavlja velik problem. 

 

Evropo oziroma Evropsko unijo je leta 2015 zajela tudi tako imenovana migrantska 

oziroma begunska kriza, ko je na tisoče ljudi z Bližnjega vzhoda in Afrike (in tudi Azije) 

brez pravega oziroma ustreznega nadzora prišlo v Evropo. Gre večinoma za muslimanske 

migrante. Posledic tega se po mojem mnenju redko kdo v polnosti zaveda, saj gre za ljudi, 

ki pripadajo drugi kulturi oziroma civilizaciji in imajo drugačne poglede na svet in 

vsakodnevno funkcioniranje, kot večina Evropejcev. Obstaja problem integracije teh ljudi 

v evropsko družbo.  Imamo pereč problem terorizma oziroma nasilja. Veliko je tudi 

ekscesov. Prihaja do trka civilizacij oziroma ideologij. 

 

Stvari v svetu so zelo napete, vojne so zajele Bližnji vzhod in Ukrajino. Tudi na Korejskem 

polotoku je situacija dokaj kompleksna. Pokojni profesor Rugelj je menil, da je človeštvo 

pred kataklizmo(nuklearno oziroma takšno in drugačno). Vsekakor je prihodnost sveta v 

zelo negotovem položaju in nihče zares ne ve, kaj se bo dejansko zgodilo. Lahko pride tudi 

do vojne svetovne razsežnosti, različnih oblik kriz in lakote. Dogajajo se tudi naravne 

katastrofe oziroma fenomeni kot so potresi, izbruhi vulkanov in poplave. Pri nas smo 

nedavno imeli žled in vse posledice, ki so bile povezane s tem pojavom. 

 

Obstajajo ekološki problemi, finančni problemi držav (visoka zadolženost, Grčija je pred 

bankrotom, visoka zadolženost posameznih držav, inflacija) in posameznikov, socialni 

problemi (nezaposlenost), kriminal in tako dalje. Vsaka država oziroma skupnost 

(Evropska unija) jih rešuje po svoje. 

 

V Sloveniji je situacija v letu 2017 dokaj kompleksna. Imamo gospodarsko rast, 

nezaposlenost se je nekoliko zmanjšala. Vseeno menim, da splošna situacija v državi ni 

ravno zavidljiva. Dolg države je še vedno zelo velik, imamo inflacijo (sicer zelo nizko). 

Problem imamo s pokojninskim sistem in tudi zdravstvo je po mojem mnenju potrebno 

reforme (je bolj v slabem stanju, obstajajo dolge čakalne vrste, vprašljiva kakovost storitev  
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v zobozdravstvu). Veliko je delitev, tudi gospodarstvo ne deluje s polno močjo, oziroma 

niso izkoriščeni vsi potenciali. Veliko je birokratskih ovir (postopek pridobitve gradbenih 

dovoljenj), ki bi jih po mojem mnenju morali poenostaviti in jih narediti prijaznejše 

vlagateljem oziroma investitorjem. Izpostavil bi predvsem gozdarstvo in lesno 

predelovalno industrijo, glede na dejstvo, da je Slovenija gozdnata država. V tej panogi 

vidim velik potencial za našo državo. 

 

Menim, da se nekateri ljudje ne znajo soočati z zgoraj naštetimi problemi in poiskati 

ustrezne rešitve. Kam to lahko vodi? Morda tudi v prekomerno pitje alkoholnih pijač, 

apatijo in nezadovoljstvo. 

 

2.2  Brezposelnost 

 

V tem poglavju bom govoril o pomembnosti dela in posledicah brezposelnosti. To je zelo 

pomembno področje, saj vpliva na mnoge sfere človeškega življenja kot so finance, 

socialne stike, občutek smisla in koristnosti ter duševno zdravje. 

 

Delo je zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin (Pačnik, 

1995; 11). Ima zelo pomembno vlogo, saj zagotavlja socialne stike, zanesljivost, 

materialno varnost, življenjske vire in možnost za zadovoljevanje različnih potreb. 

 

Pri zaposlovanju se je v zadnjih letih veliko spremenilo. V razvitem svetu se krajša 

pokojninska doba, zmanjšuje se število delovnih dni v tednu in tako dalje. (Pačnik, 1995; 

11) 

 

Stari Grki so obravnavali delo kot področje potrebnega in v nasprotju s področjem 

svobode. Delo so prezirali, večji del so ga opravili sužnji. Bistvo časti je bilo v sferi 

politike. V predindustrijski Britaniji pred razvojem tovarn so delo v glavnem opravljali 

doma ali v njegovi bližini. Tudi v srednjem veku je delo večinoma potekalo na kmetiji 
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oziroma bližnji okolici. Večinoma je šlo za fizično delo, manj je bilo uradništva oziroma 

psihičnega dela. 

 

O brezposelnosti oziroma nezaposlenosti je bilo že veliko napisanega. Oseba, ko izgubi 

zaposlitev izgubi tudi neko stalnost in varnost. Vse to vpliva na človekovo 

samospoštovanje. Vsekakor ima veliko negativnih učinkov na posameznika in posledično 

celotno družbo. Osebno sem mnenja, da posameznik, ki se znajde v takšnem položaju, 

lahko sam veliko naredi. Pomembno se mi zdi, da oseba ostane aktivna in išče, sprašuje, 

komunicira z ljudmi, pošilja prošnje za zaposlitev in tako dalje.. Pomembno se mi zdi tudi 

izobraževanje (formalno in neformalno) in osebna rast. Brezposelna oseba se lahko vključi 

v tečaje tujih jezikov ali si pridobi nova znanja (na primer računalniška), s katerimi postane 

bolj konkurenčna na trgu. 

 

»Brezposelnost poslabša kvaliteto življenja, saj prinaša manjšo finančno zmogljivost. 

Brezposelni se pogosto manj družbeno ter kulturno udejstvujejo, pomembnejše postanejo 

osnovne človeške potrebe - hrana, obleka ter dom. Neredko imajo težave z organiziranjem 

svojega dneva.« (Holborn, Haralambos, 2001) 

 

V tem poglavju pa bi rad izpostavil tudi nezadovoljstvo na delovnem mestu. Marsikdo ima 

redno zaposlitev, pa je vseeno nezadovoljen. Morda doživlja celo mobing (nadlegovanje) 

na delovnem mestu oziroma je pod pritiskom zaradi pretiranih in pogosto nerealnih zahtev 

s strani delodajalca. Tudi takšna oseba se potencialno lahko zateče k pretiranemu pitju 

alkoholnih pijač, da si ublaži neugodne občutke in stres, ki ga doživlja. 

 

Zaposleni brezposelne (in obratno) pogosto vidijo kot vzrok za svoje slabše finančno 

stanje. S tem pride do napetosti ter še večjega razmika med družbenimi sloji. Med 

brezposelnimi je pogostejše deviantno vedenje, kot je nasilje, samomorilnost ter kriminal. 

(Michael in Martin Holborn, Haralabos, 2001) 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Samomor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kriminal
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Vsaka država se problema brezposelnosti rešuje na svoj način. Poznamo države, ki imajo 

zelo nizko stopnjo brezposelnosti in jih tudi finančna kriza ni prizadela. Žal Slovenija ne 

spada med te države. Tukaj bi izpostavil republiko Avstrijo, za zgled pa je lahko vsem 

državam Švica, ki s svojo modro politiko varno pluje skozi ocean, ki ga vsake toliko časa 

nekaj razburka in se spretno izogiba čerem (finančna kriza in gospodarska kriza, 

migrantska kriza, nezaposlenost). 

 

»Zaradi manjšega dotoka davkov ter stroškov v obliki denarnih nadomestil je 

brezposelnost za vsako državo problematična. Posebno neugodna je pri mladih kadrih, ki 

ravnokar pridobljeno znanje hitro izgubijo, če ga ne uporabljajo. Zaradi podaljšanega 

prehoda v obdobje zaposlitve (ter s tem odraslosti), mladi izgubijo osebno ter socialno 

identiteto ter izgubijo mnoge družabne stike. To predstavlja velik problem za vsako 

družbo.« (Michael in Martin Holborn, Haralabos, 2001) 

 

Stanje brezposelnosti za posameznika predstavlja dražljaj, ki bistveno vpliva na njegovo 

vedenje in doživljanje, zato posledično vpliva tudi na njegovo mentalno in telesno zdravje. 

Kakšen je ta vpliv? Menim, da je od posameznika do posameznika drugačen. Obstajajo 

trdne osebnosti, ki jih nič ne prizadene oziroma jih nič ne vrže s tira. Nekateri ljudje pa so 

bolj občutljive narave. 

 

 Brezposelnost lahko privede do različnih  psihosomatskih  težav kot so motnje 

spanja, bolezni želodca in motnje koncentracije. Pri osebah, ki so brezposelne dalj časa, 

lahko pride do upada samozavesti, kar posledično lahko pripelje do blažjih ali 

hujših depresivnih stanj. Posledice brezposelnosti so tudi psihosocialne, saj se lahko pri 

posamezniku močno zniža njegova materialna in socialna samopodoba, kar posledično 

vpliva tudi na njegovo nižjo splošno samopodobo.(Michael in Martin Holborn, 

Haralambos, 2001) 

 

»Volja do življenja brezposelnim osebam navadno močno upade, pojavijo pa se stanja 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Davki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihosomatika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelodec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Depresija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Samopodoba
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negotovosti, notranjega nemira, izčrpanosti, občutki nesmisla ter strahu pred prihodnostjo. 

Dlje kot je oseba brezposelna, večje finančne težave ima, socialne interakcije se zmanjšajo, 

oseba se zato zapira vase in postaja čedalje bolj apatična.« (Michael in Martin Holborn, 

Haralambos, 2001)   

 

Ljudje ob izgubi dela reagirajo na dva načina: ob izgubi dela se težave pri nekaterih 

povečujejo, za druge pa je to trenutek, ko napnejo vse svoje moči, da bi se izkopali iz 

neprijetnosti, ki jih prinaša brezposelnost. Kdor je dolga leta opravljal dobro plačano, a 

dolgočasno delo, bi lahko naredil za svoje zdravje več, če bi se preizkusil na drugem 

delovnem področju. Prav navidezna varnost, ki jo prinaša takšno delo, je bojišče, s 

katerega ljudje prihajajo poraženi in strti. (Pačnik, 1995; 78) 

 

Izguba zaposlitve lahko pomeni vstopnico za revščino, ta pa prinaša še druge tegobe. 

Ugotovili so, da ljudje s slabimi zaposlitvenimi izkušnjami, torej tisti, ki so že preživljali 

daljša obdobja brezposelnosti, prej zanihajo v psihično bolezen oziroma depresijo, ki pa je 

zelo nevarno stanje in zahteva takojšnje ukrepanje. (Pačnik, 1995) 

 

Vsa našteta psihološka stanja, ki nastopijo ob izgubi službe, se pojavljajo v različnih 

obdobjih brezposelnosti. Skupno jim je, da premo sorazmerno naraščajo s trajanjem 

posameznikovega obdobja nezaposlenosti. Potrebno pa je vedeti, da omenjene psihološke 

težave variirajo od osebe do osebe in, da je praktično nemogoče popolnoma natančno 

napovedati, kako se bo oseba, ki izgubi službo na to odzivala. Med ljudmi so velike razlike 

v vzgoji, kulturi, bivalnih pogojih in tako dalje. Verjetno je veliko odvisno tudi od dejstva, 

če ima oseba privarčevana sredstva, saj potem lažje prebrodi to obdobje. Mislim, da  je 

veliko odvisno tudi od pomoči prijateljev, partnerja, znancev in družine. Veliko je verjetno 

odvisno od okolja, v katerem človek živi. 

 

2.3  Prekomerno uživanje alkohola kot problem sodobne družbe 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Apatija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Psiholo%C5%A1ke_te%C5%BEave&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Psiholo%C5%A1ke_te%C5%BEave&action=edit&redlink=1
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»Pijanost je isto kot začasen samomor;  

sreča, ki jo pijanost nudi, je samo negativ- 

na, trenutno prenehanje nesreče… Človek,  

ki išče pijanost v kakršnikoli obliki, se je  

odrekel vseh upov, razen pozabe. V njego- 

vem primeru je edino smiselno, da ga sku- 

šamo prepričati, kako je resnična sreča 

vredna naporov…« 

   Bertrand Russell (355) 

 

»Ko se oseba opije, ugotovi, da v omamljenem stanju težave kar nekam izginejo. Počuti se 

sproščen, vesel, korajžen in močan. Alkoholna omama premakne nihalo človeškega 

počutja, da niha bolj na strani zaželenega in prijetnega. Veliko ljudi se pri nas kdaj opije in 

izkusi navidezni svet, ki ga je opisoval France Prešeren.« (Ramovš, 1981; 69). 

 

Ko ljudje začnejo prekomerno uživati alkoholne pijače in če jim to preraste v vsakodnevno 

navado, se začnejo drugače obnašati. Postanejo bolj sebični, površni, zanemarjajo 

dolžnosti, stagnirajo in nazadujejo (Rugelj, 1983; 58). S časom se lahko se razvije 

odvisnost od alkohola. 

  

»Alkoholne pijače so torej vse pijače, ki vsebujejo etilni alkohol, pa čeprav le v majhnih 

količinah. Vse alkoholne pijače pa vsebujejo poleg čistega alkohola tudi različne druge 

sestavine, ki dajejo tem pijačam svojevrstne posebnosti, kot so okus aroma, barva. To je 

tudi glavni razlog, da raje sežejo po tej ali oni pijači.« (Može, 2002; 12) 

  

 Pri normalnih ljudeh je toleranca do alkohola dokaj različna. Nekateri ljudje prenesejo 

večje količine alkohola brez očitnih znamenj pijanosti. Drugi so pijani že pri majhnih 

količinah. Ko ljudje pijejo (tako imenovano družabno pitje) lahko pride do privajanja 

alkoholu in do postopnega naraščanja tolerance do alkohola; bodoči alkoholiki prenesejo 
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čedalje večjo količino alkoholnih pijač. Veliko pa ga prenese samo tisti, ki je dolgo in 

veliko pil. (Rugelj, 1983; 59) 

 

 Alkoholizem se začne s prekomernim uživanje alkohola oziroma alkoholnih pijač. Oba 

pojma sta relativna, ker za posameznika ne vemo, pri kolikšni pogostosti in po kakšnih 

količinah popitega alkohola se bo pri njem razvila odvisnost. Vemo, da veliko ljudi v 

kakšnem obdobju svojega življenja pije več, vsi pa ne postanejo odvisni od alkohola, ne 

postanejo alkoholiki. Vsi ti pa se ne obnašajo običajno. Zaradi vinjenosti pogosto 

zabredejo v težave. Vinjen človek bo napravil več napak kot trezen. (Rugelj, 1983; 74). 

 

Okolica na napake po navadi reagira, če so le te velike. Na te reakcije pa se oseba, ki ima 

težave s prekomernim uživanjem alkohola, po navadi ne odzove pravilno. Po navadi oseba 

najde kakšno opravičilo za svoje dejanje. S tem oseba počasi izgublja stik s stvarnostjo, saj 

le ta postaja čedalje bolj neprijetna in neugodna. (Rugelj, 1983) 

 

Medicinske klasifikacije ločujejo dve stanji prekomerne uporabe alkohola: škodljivo rabo 

in odvisnost: prva lahko predhodi drugo in pomeni vzorec uživanja alkohola, pri katerem 

so prisotne negativne posledice pitja. Škodljivo uživanje pomeni redno pitje, ki presega 

meje manj tveganega pitja. Sem sodi tudi opijanje. Iz tega stanja se lahko razvije sindrom 

odvisnosti od alkohola. Židanik in Čebašek-Travnik (2003) sta škodljivo rabo alkohola 

opredelila na osnovi posledic le tega. Simptomi so sledeči: oseba zaradi pitja ne more 

uspešno opravljati svojih obveznosti, pije v situacijah, ki ogrožajo njegovo zdravje, trpi za 

pravnimi posledicami in pije kljub težavam v odnosih. 

 

Škodljivo rabo uživanja alkohola lahko opazimo pri mnogih ljudeh, nekateri ljudje pa 

vseeno ne razvijejo slike odvisnosti od alkohola (Rus Makovec, 2006). Vzorec dolgotrajne, 

prekomerne in redne uporabe alkohola lahko vodi do sindroma odvisnosti od alkohola. 

 

Med brezposelnostjo in škodljivo rabo alkohola oziroma odvisnostjo ni enostavnega 
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razmerja. V brezposelnosti se najbrž stopnjujejo že obstoječe pivske navade: tisti, ki so že 

prej pili veliko, običajno pijejo po izgubi službe še bolj (pogosteje, v večjih količinah, bolj 

koncentrirane pijače). Pri tistih, ki so šele krajši čas brezposelni, pa ugotavljajo zmanjšanje 

pitja. Pride tudi do premika v načinu pitja: zmanjša se družabno pitje, poveča se pitje za 

olajšanje. V zvezi s finančnim stanjem ugotavljajo, da se pri manjših družinskih dohodkih 

raba alkohola zmanjša – kar pa ne velja za odvisnost. Finančno pomanjkanje vodi pri 

nekaterih do zmanjšanja pitja, pri drugih pa do povečanja – v glavnem pride do 

intenziviranja tistih reakcij, ki jih ljudje že sicer kažejo ob obremenitvah. (Auer, 2002, 47) 

 

 Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je alkohol v svetu šesti in v Evropi 

tretji najpomembnejši dejavnik tveganja za prezgodnjo umrljivost in obolevnost. Pri 

mladih odraslih predstavlja celo najpomembnejši dejavnik tveganja za invalidnost in 

umrljivost. Posledice rabe alkohola predstavljajo veliko ekonomsko in družbeno breme. 

Izračunali so, da lahko alkoholu pripišemo 8% vsega bremena bolezni, kar znese približno 

125 milijard evrov oziroma 1,3% bruto nacionalnega produkta na stari celini. (Činč, 

Petrič, 2010; 11) 

 

V današnji družbi se je potrebno samo ozreti na posamezne dogodke, kot so rojstni dnevi, 

praznovanja in pogledati, kaj se strže gostom. Večinoma gre za alkoholne pijače (pivo, 

viski, vino). Lahko se ozremo tudi po lokalih v naselju in opazimo podobno zgodbo. 

Alkoholne pijače so zelo veliko prisotne v vsakdanjem življenju in druženju med ljudmi. 

To je preprosto dejstvo.  

 

Z večanjem porabe alkohola na prebivalca rasteta škoda in delež oseb, ki so zasvojene z 

alkoholom in obratno (World Health Organisation, 2009). Že pri porabi pet litrov popitega 

čistega alkohola na prebivalca finančna škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega 

alkohola, preseže finančne koristi, ki jih ima od prodaje alkohola (World Health 

Organisation, 2004). 
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Vse to kaže, kako velik problem predstavlja konzumiranje (pitje oziroma uživanje) 

prekomernih količin alkohola. Rešitev obstaja, vendar ni enostavna. V nadaljevanju 

predstavljam, kaj vse lahko pripišemo ljudem, ki prekomerno in trajno pijejo alkoholne 

pijače. Gre za veliko bolezni in nadlog. 

 

 Alkoholu lahko pripišemo vzroke za:  

 duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola,  

 degeneracija živčevja zaradi alkohola,  

 alkoholna polinevropatija,  

 alkoholna miopatija,  

 alkoholna kardiomiopatija,  

 alkoholni gastritis,  

 alkoholna bolezen jeter,  

 kronični alkoholni pankreatitis,  

 oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola,  

 fetalni alkoholni sindrom,  

 prisotnost alkohola v krvi,  

 toksični učinki alkohola,  

 fetalni alkoholni sindrom,  

 prisotnost alkohola v krvi,  

 toksični učinki alkohola in  

 izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim. (Lovrenčič, 2014; 60) 

 

Poraba alkohola je v Sloveniji resnično visoka. V letu 2007 naj bi prišlo do 9,5 litra čistega 

alkohola na prebivalca. To potegne za sabo cel kup posledic (od bolnišničnega zdravljena, 

odsotnosti z dela, bolezni jeter), s katerimi se mora ukvarjati družba oziroma družina. 

(delo.si, 2007) 

 

Veliko je tudi agresije in nasilja povezanega s prekomernim pitjem alkoholnih pijač, saj 
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alkohol vliva tudi na možganske funkcije. Osebe pod vplivom alkohola postanejo bolj 

pogumne in govorijo stvari, ki jih v treznem stanju ne bi niti v sanjah. Vsi smo že kdaj 

videli ljudi, ki so se pod vplivom alkohola spustili v pretep in fizično obračunavanje, da 

zmerljivk niti ne omenjam. 

 

Čedalje bolj običajna slika so vinjene ženske oziroma pijane ženske. Dejstvo je, da vedno 

več žensk čezmerno pije. Po navadi ženske svoje pitje alkoholnih pijač spretno skrivajo, pa 

še pozneje, ko alkoholizem napreduje, ga rade skrivajo za druge bolezni in tegobe. 

Posledice takega obnašanja oziroma »življenjskega sloga« seveda ostajajo. (Ramovš, 

1981) 

 

Po porabi spadamo v sam evropski vrh. V spodnji sliki predstavljam stopnjo bolezni, 

neposredno pripisljive alkoholu v naši državi. Ta je zelo različna po posameznih občinah. 

Relativno visoka je v občinah na vzhodu države, nižja je na obali (Koper, Portorož). 

Seveda se ekscesi povezani s prekomernim pitjem alkoholnih pijač in nasilje, ki je  

povezano s to problematiko dogajajo praktično povsod. Ljudje pod vplivom alkohola lahko 

počenjajo velike neumnosti (prehitra in drzna vožnja z avtomobilom, nastopaštvo, 

konfliktno vedenje, drzne tatvine in ropi, kraje premoženja, seksualna predrznost).  

 

Slika 2.4: Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu po občinah v Sloveniji 
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Vir: NIJZ(2015) 

 

V našem narodu naj bi bili tudi dojenčki in otroci odvisni od alkohola. Nekaterim dajo 

malo žganja ali vina, da zaspijo. Ponekod dajejo malim otrokom vino, da bi se jim utrdile 

kosti. Obstaja pa problem, da se z naraščanjem ženskega alkoholizma, čedalje več 

dojenčkov rodi odvisnih od alkohola. (Ziherl, 1989) 

 

Alkohol je bil skozi čas uporabljan in poimenovan za različne namene. V 19. stoletju je 

tudi v naših deželah postal »droga par exellence, strupeni odganjalec skrbi, satanov napoj, 

demon in poživilo.« Ker se je začela v 19. stoletju njegova potrošnja vse opazneje širiti 

med ljudi, je posledično alkoholizem postal ena izmed pogostejših socialnih bolezni in 

hkrati tudi del narodove folklore. (Studen: 2008, 90) 

 

V času industrializacije in modernizacije se je alkohol razširil med vse sloje prebivalstva in 

ni bil več razvada samo bogatih. Vsesplošna dostopnost do alkohola je povzročila tudi 

vedno večje nemoralno in grešno življenje. Zato so v prvi polovici prejšnjega stoletja 

vodilno vlogo v protialkoholnih gibanjih na naših tleh prevzeli katoliški moralisti, ki so 

trdili, da je »veliko moralno, materialno in socialno zlo, izvirajoče iz alkoholizma, to je 

vzrok protialkoholnega gibanja. Alkoholno vprašanje sega na vse strani in to silno 

globoko. Na polje zdravstveno, gospodarsko, družinsko, vzgojno, moralno, versko in 

dušnopastirsko.« (Kalan, 1918: 6) 

 

Član protialkoholnega gibanja je bil tudi duhovnik Janez Kalan, ki je v svoji knjižici Sveta 

vojska. Bog jo hoče! Kdo si upa vanjo?, alkohol označil kot družabni strup. »Pač pa je 

strup, družabni strup, alkoholizem. Alkoholizem, to je: pitje, kakor je zdaj razširjeno, 

pivske navade in razvade, pivski ekscesi z vsemi svojimi posledicami. To je strup, 

epidemija, bolezen celega ljudstva in celih narodov. […] Ne vpraša se toliko po tem, če li 

pol litra ali en liter vina, ki ga kdo izpije, dotičniku kaj škoduje; ampak vpoštevati je treba 

gorje, nešteto in nepregledno gorje, ki ga povzroča sedaj alkoholizem in to nas mora 

vzdigniti na odpor. To je tisti strup, tisti sovrag, ki ga mora sovražiti in pobijati vsak, kdor 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Kalan
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ljubi človeštvo, bodi že zgolj z naravnega stališča in še veliko bolj z 

nadnaravnega.« (Kalan, 1906: 5) 

 

Alkoholne pijače najpogosteje sestavlja etanol. Ta v organizmu povzroča širok nabor 

sprememb. Večina se ga metabolizira z alkoholnimim dehidrogenazami (Albano, 2000) do 

acetaldehida v jetrih. Oksidacija acetaldehida do ocetne kisline je vir superoksidnega 

radikala(Albano, Clot, Comoglio, Dianzani in Tomasi, 1994), (Santiard, Ribiere, 

Nordmann in Houee-Levin, 1995).  

 

Acetildehid, ki pretežno nastaja v jetrih(Casto, Derlgado de Layno in Castro, 1998), je v 

večjih količinah nevaren. 

 

Molekula etanola je majhna, polarna, vodotopna molekula, ki spada med alifatske alkohole 

(Pečar, 2000). Etanol drugače nastaja v živem svetu pri presnovi ogljikovih hidratov. 

Človeštvo je z njim že dolgo v stiku preko hrane. Zelo nevaren zdravju je metanol, ki je 

bolj strupen kot etanol,saj človek lahko oslepi. Alkohol je brezbarvna tekočina, ki hitro 

hlapi in je vnetljiv. 

 

Dolgotrajno uživanje čezmernih količin alkohola vpliva na nastajanje radikalov, ki so na 

začetku vseh patoloških procesov, povzročenih z etanolom. Etanol, njegov metabolizem in 

metaboliti sprožajo dodatno nastajanje radikalov, ki sicer v telesu stalno nastajajo. 

 

Daljše in čezmerno uživanje alkoholnih pijač inducira pojav nekaterih encimov. Med njimi 

je pomemben citrokromski encim CYP2E1 (Albano, Tomasi, Ingelman-Sundberg, 1994), 

ki lahko metabolizira etanol do acetaldehida ali do 1-hidroksietil radikala, HER. HER je 

stabilnejši od hidroksilnega radikala, zato je njegove življenjska doba daljša. Ta radikal 

nastane (Halliwell in Guteridge, 2007) tudi, če hidroksilni radikal reagira z etanolom, kar 

je verjetno takrat, ko uživanje čezmernih količin etanola že nekaj časa traja in ko postajajo 

različne metabolične poti etanola skoraj nasičene. HER pomeni začetek novih scenarijev, 
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ker lahko reagira s proteini, z nukleinskimi kislinami in s sestavinami membrane, poleg 

tega pa je kot C-radikal sposoben sprožiti lipidno peroksidacijo. 

 

Večina primarnih procesom metabolizma etanola poteka v jetrih, tako da je ta organ 

primarna tarča radikalskih in drugih poškodb tako proteinov, nukleinskih kislin kot 

membran. Je tako reaktiven radikal, da lahko reagira s posameznimi skupinami proteinskih 

molekul. Najbolj dovzetne za reakcijo so tiolne(-SH) skupine(stranska skupina 

aminokisline cistein) in fenolne skupine tirozinskih preostankov(Stoyanovshy, Wu, 

Cederbaum, 1998). HER lahko reagira tudi z alfa-metilensko skupino peptidne verige. 

 

Ker je HER dovolj reaktiven, da lahko odvzame vodikov atom iz nenasičenih alkilnih verig 

lipidov v membrani, lahko sproži lipidno peroksidacijo (Denisov in Afanasjev, 2005), 

(Niki, 2009) v celičnih membranah, kjer je relativno visoka koncentracija kisika. Nastali 

C-radikal lipida reagira s kisikom do peroksilnega radikala, slednji pa odvzame vodikov 

atom naslednji molekuli lipida, sam pa preide v hidroperoksid. 

 

HER sproži verižno oksidacijo, v kateri se oksidira mnogo lipidnih molekul. Lipidna 

peroksidacija je za celico v vsakem pogledu škodljiv niz dogodkov. V evolucijskem 

razvoju so se iz selekcionirali načini za preprečevanje in za ustavitev procesov oksidacije. 

Vsaka celica ima na voljo vrsto strukturno različnih antioksidantov (Halliwell in 

Guteridge, 2007), ki skrbijo, da je lipidnih peroksidacij čim manj oziroma, da se 

oksidativni procesi preprečijo in ustavijo že na samem začetku. Ključnega pomena je 

dejstvo, da ima sistem antioksidantov v celici omejeno kapaciteto. Ko je presežena, imajo 

lipidne peroksidacije prosto pot. V primeru dolgotrajnega uživanja čezmernih količin 

etanola pride do indukcijske sinteze CYP2E1 (Porasuphatana, Weaver in Rosen, 2006) in 

dodatno se začne pojavljati še HER (Albano, Clot, Morimoto, Tomasi, Ingelman-

Sundberg, 1996). Ko je zaščitna vloga antioksidantov izčrpana (Navasumrit, Ward, Dodd, 

O'Connor, 2000) se začne lipidna peroksidacija v posameznih organih (jetra, pankreas, 

prebavni sistem, srce, mišice, kostni mozeg, živčni sistem, testisi). Govorimo o z 
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etanololom povzročenem oksidativnem stresu, ki pomeni začetek patoloških procesov v 

posameznih organih (Castro, Castro, Maciel, Fanelli et al., 2006). 

 

Dolgotrajna in čezmerna obremenitev organizma z etanolom vodi do težkih in 

nepopravljivih poškodb cele vrste organov. Mehanizmi, po katerih etanol in njegovi 

metaboliti povzročajo omejene poškodbe organov, so kompleksni in prepletajoči. 

 

Alkohol po vnosu v organizem vstopa v biokemijske procese kot encimski substrat 

(Lieber, 2005), z vplivom na biološke membrane, ionske kanalčke in receptorje deluje kot 

psihoaktivna substanca v možganih. 

 

Dolgotrajno uživanje čezmernih količin alkohola vpliva na nastajanje radikalov, ki so na 

začetku vseh patoloških procesov, povzročenih z etanolom. Večino kemičnih procesov v 

organizmu katalizirajo encimi. (Pečar, 2000) 

 

Menim, da je v naši družbi zelo toleranten odnos do alkohola. Alkohol pri nas spremlja vse 

večje življenjske dogodke. Prav tako menim, da je potrebno ljudi ozaveščati o 

alkoholizmu. Ljudje, ki veliko pijejo alkohol (alkoholne pijače), ne živijo človeškega 

življenja polno in ustvarjalno, ampak nekako otopijo. 

 

»Nekoč (v preteklosti ) so lahko pridelovali alkoholne pijače le z napornim delom v naravi: 

iz grozdja in sadja ali pa morda žganje iz žita, krompirja, koruze. Danes pa je možno na 

lahek, cenen in zelo nagel industrijski način proizvesti velike količine najrazličnejših, 

pretežno zelo močnih alkoholnih pijač.» (Ramovš, 1981; 73) 

 

V nedavni preteklosti se je v veliki sorodstveni družini neprijetno vedenje alkoholika 

izravnalo z urejenim vedenjem drugih članov, da ni tako kvarno in boleče vplivalo na 

druge. V sedanjem času, ko so družine manjše, pa neznosno vedenje alkoholika spravi ob 

živce ženo in otroke, saj nimajo ob sebi nikogar drugega, ki bi vsaj malo odtehtal slab 
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vpliv alkoholikovega zveriženega obnašanja in odnosa do njih. Včasih se je zaradi tega 

družina lažje obdržala skupaj, danes pa se ali zdravi ali razbije ali pa se notranje razkrajajo 

vsi člani. (Ramovš, 1981) 

 

V alkoholičnih družinah se usodno zavozlajo odnosi. Če k temu dodamo stanje 

brezposelnosti oziroma brezdelja je situacija lahko še bolj zapletena. Oseba je lahko večino 

časa doma, postopa po stanovanju oziroma hiši in nič konkretnega ne dela ter tako rine 

oziroma sili v konfliktne situacije s svojimi sorodniki. Lahko je v kakšni gostilni ali baru, 

kjer se zopet lahko zaplete v kakšen konflikt. Vsekakor pa gre za neproduktivno 

preživljanje prostega časa, kamor spadajo tudi brezpredmetni pogovori oziroma po domače 

povedano nakladanje od katerega ni koristi. 

 

Alkoholizem je odvisnost, ki prizadene vso družino. Vedenje družine se spremeni že ob 

pitju enega od staršev, običajno je to oče. Njegovo čezmerno pitje alkoholnih pijač se 

postopno prevesi v odvisnost. Bistvo alkoholizma je pogosto pitje alkoholnih pijač in 

spremenjeno vedenje, ko posameznik kljub očitnim posledicam, ki jih doživlja on in 

njegovi najbližji, pije še naprej. Eden izmed razlogov za spremenjeno vedenje je okvara 

posameznih možganskih struktur, ki skrbijo za občutek ugodja in nagrade. (Ramovš, 1986) 

  

Alkohol vpliva na človekovo vedenje izrazito negativno in povzroča značajske motnje. Kot 

je že pred leti dr. Jože Ramovš (1981) v svojih knjigah zelo preprosto in jasno razložil, se 

alkoholikova osebnost in značaj spreminjata na mnogih področjih. Alkoholik vse bolj 

izgublja stik s svetom, izgublja zanimanje za vse, razen za alkohol. Zaostaja za vrstniki. 

Postaja izrazit sebičnež in izgublja čut za odgovornost. Vse bolj opravičuje svoje vedenje 

in mora poseči po laži. Počutje drugih mu ni več pomembno in čustveno otopeva. V njem 

nastaja vse večja notranja praznina. Njegovi najbližji, zlasti so zakonec in družina, se ob 

tem spreminjajo in propadajo. Velikokrat tudi zbežijo stran, da si zagotovijo mirno in 

ustvarjalno življenje. 
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Alkoholizem človeka postopoma povsem odtuji, stagnira tudi na področju kulturnega 

udejstvovanja. (Rugelj, 1983) 

 

Otroci so prikrajšani za varno otroštvo in odraščanje. Otroci v družinah, kjer vlada alkohol, 

živijo v kaosu, nepredvidljivosti in se ne počutijo varno. Starši jih ne vidijo in ne slišijo. 

Otroci se ne morejo zanesti nanje, zato morajo sami hitro odrasti. Naučijo se, da ni varno 

izražati svojih čustev in potreb. Pri procesu ozaveščanja o alkoholizmu, v sebi in družbi 

iščemo in krepimo sile, ki nam pomagajo in razkrinkavamo tiste, ki nas vlečejo v spone 

težav in zla. (Ramovš, 1981) 

 

Zmerne pivce in alkoholike je težko razmejiti. Raziskave so pokazale, da je v večini držav 

od 1 % do več kot 5 % prebivalstva alkoholikov. V Sloveniji naj bi se številke gibale okoli 

200.000, ki prekomerno pijejo alkoholne pijače. Vsekakor smo pri vrhu držav po količini 

zaužitega alkohola na  prebivalca na leto. 

 

Podatki pa so varljivi, če ne upoštevamo, da ob alkoholiku oboli vsa družina, ki z njim živi. 

Sožitje z alkoholom spremlja človeka, odkar se zaveda samega sebe. Spremlja ga tudi ena 

izmed mogočih posledic tega sožitja – odvisnost od alkohola. (Ziherl, 1989) 

 

S tem pa pridemo do velikega problema slovenske družbe – odvisnost od alkohola. Stvari 

je potrebno ozavestiti, nabrati si je potrebno čim več znanja o ljudeh, alkoholu, življenju na 

sploh. Potrebno je tudi razčistiti tudi nekaj pojmov. Abstinenti so tisti, ki ne pijejo 

alkohola, popolnoma nič. (Rugelj, 1983) 

 

Kdo je zmeren pivec? To pomeni občasno pitje alkohola, ko se človek sam odloči, da bo 

pil, kaj bo pil in koliko bo pil. (Ziherl, 1989) 

 

»V Sloveniji je pitje alkoholnih pijač v navadi, je splošno sprejeto in celo zahtevano 

vedenje. Razni običaji narekujejo pitje ob različnih priložnostih, od proslavljanja rojstva, 
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do žalovanja ob smrti. Slovenec se ne rodi in ne umre, ne da bi se to zalilo z alkoholom.« 

(Ziherl, 1989) 

 

Kdo je pretiran pivec? To so ljudje, ki pretiravajo glede tega, kje in kolikokrat pijejo, 

pogosto pijejo brez pravega povoda in morda kar sami, že dopoldne. Pri tem pa pretiravajo 

s količino, to pa pomeni, da se že opijajo. S tem se krši nenapisan dogovor okolja, v 

katerem se živi in dela, dogovor o načinu pitja in količini zaužite pijače. Kdo je torej 

odvisen od alkohola? Poznamo več definicij. Odvisnost v osnovi pomeni, da nekdo ali 

nekaj ne more živeti brez nečesa, ali pa si vsaj to nekaj ali nekoga tako želi, da je brez tega 

bolan in trpi. Odvisnost pomeni tudi nesamostojnost in nesvobodo. (Ziherl, 1989) 

 

Odvisnost od alkohola pomeni, da oseba potrebuje alkohol, da lahko sploh živi, dela in se 

spopada z vsakdanjimi življenjskimi težavami. Lahko je dvojna – duševna in telesna. 

(Ziherl, 1989) 

 

Oseba lahko seže po kozarcu z alkoholno pijačo, da bi zadovoljila neko duševno potrebo 

ali odpravila neke neprijetne občutke. Lahko si olajša določena čustva ali občutke. Nekdo 

ima lahko težave v vzpostavljanju stikov z nasprotnim spolom in poseže po alkoholu. Hitro 

spozna da mu alkohol te težave lahko odpravi. Alkohol lahko naredi mladega fanta 

pogumnega, ki je drugače plašen, da bi rekel dekletu prijazno in osvajalsko besedo. 

Posledica tega je lahko, da bo ta oseba, ko naj bi imela stike z dekleti zaužila alkohol, ki 

mu te stike olajša.  S tem gre lahko v odvisnost od alkohola. Ko pa oseba ni v družbi 

deklet, alkohola ne potrebuje in zlahka živi brez njega. (Ziherl, 1989) 

 

Oseba ja lahko tudi brez zaposlitve ali pa ji je zaradi alkoholizma in posledic dana odpoved 

v službi. Tako se oseba razžalosti. Veliko je potreb, ki jih ljudje lajšajo z alkoholom.  

Nekateri ne znajo ustrezno izraziti jeze, pa potem pijejo na jezo. Drugi iščejo tolažbo, ker 

se ne morejo soočati z vsakdanjimi življenjskimi težavami (nerazumevanje s partnerjem, 

finančna stiska – krediti).  
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Vse navedeni ljudje lahko s časom postanejo odvisni od alkohola. Značilno za duševno 

odvisnost je, da človek pije predvsem v duševnih stiskah. Ta odvisnost nastopi takrat, ko si 

človek kakšno od svojih duševnih potreb ali pa kakšno neprijetno občutje začne redno 

lajšati z alkoholom. Če takrat ne zaužije alkohola, lahko postane vznemirjen in napet. 

Vmes ima oseba lahko obdobja, ko ne čuti potrebe po alkoholu in je povsem vzdržen. 

(Ziherl, 1989) 

 

Pri  telesni odvisnosti je pa telo tisto, ki je odvisno od alkohola in zahteva alkohol. Tako se 

je telo navadilo na alkohol, da se je spremenila celo presnova. Alkohol se je namreč 

vgradil v kemična dogajanja v telesu. Takšno telo lahko deluje normalno le, če dobi vase 

alkohol. Ko alkohola telo ne dobi, se pojavijo tako imenovani odtegnitveni znaki. Do 

telesne odvisnosti lahko pride prek duševne odvisnosti. Običajno je oseba hkrati telesno in 

duševno odvisna od alkohola. (Ziherl, 1989) 

 

Izpostavil bi tudi pojem tolerance. Alkohol je strup, na katerega se človekov organizem 

navadi. To pomeni, da se nauči prenašati vedno večje količine, pri tem pa ostane učinek 

samega strupa isti. Vse to pomeni splošno znano dejstvo, še posebno za ljudi, ki jih zanima 

tematika zdravja in zdravega načina življenja. 

 

S časom se lahko pojavi izguba nadzora nad količino popitega alkohola. To pomeni, da je 

človek zasvojen, odvisen od alkohola, se pravi, da je alkoholik, pa čeprav je sposoben 

nekaj časa živeti brez alkohola. (Ziherl, 1989) 

 

Nesposobnost abstinence pomeni, da se človek ne more več vzdržati alkohola, da mora piti 

domala vsak dan. Če ne pije se pojavijo odtegnitveni znaki, ki so znaki abstinenčne krize. 

Ti znaki so lahko blagi ali pa se kažejo kot motnje razpoloženja. Lahko se pojavijo tudi 

prividi. 

 

»Vzrokov odvisnosti od alkohola je več. Pod izrazom alkohol se misli predvsem etilni 
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alkohol(etanol) s kemično formulo, ki je posrečena ali bolje rečeno ponesrečena sestavina 

ogljika (C), vodika (H) in kisika (O). Obstajajo tudi druge vrste alkohola kot na primer 

metilni alkohol, ki povzroči hude zastrupitve.« (Ziherl, 1989; 36) 

 

Alkoholik lahko povzroči s svojim spremenjenim vedenjem veliko gorja svojcem. Nekateri 

alkoholiki se tudi v javnosti obnašajo nesprejemljivo: izzivajo prepire, pretepe in škandal. 

(Ramovš, 1981) 

 

V širšem pomenu besede je alkoholizem bolezen, ki lahko usodno zaznamuje posameznika 

in ga privede v zelo zapleten in neugoden položaj. 

 

2.4  Alkohol in vpliv na človeka 

 

Vince sladko,… ki nam  

Oživlja žile, srce razjasni 

In oko, 

Ki utopi, vse skrbi, v potrtih 

Prsih up budi. 

   (Prešeren, Zdravljica) 

 

Uživanje alkohola oziroma alkoholnih pijač ima velik vpliv na človeka. Tu govorim o 

vplivu na psiho-fizično stanje osebe, kot je motorika, govor (nepremišljeno in nespametno 

govorjenje), obnašanje,…Obstaja rek, ki pravi: »To govori vino.« To bolj posplošeno 

pomeni, da oseba, ki je pod vplivom alkohola govori neumnosti (oziroma je iz sebe), ki jih 

v treznem stanju ne bi govorila. Nekateri uživalci alkoholnih pijač lahko postanejo izrazito 

nasilni, lahko se pojavijo celo kriminalna dejanja oziroma grožnje. Vsekakor pa s svojim 

neprimernim in sramotnim obnašanjem izgubijo ugled v družbi. V nadaljevanju bom 

predstavil podatke o porabi alkohola v Sloveniji. 
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Poraba alkohola v Sloveniji je zelo visoka. To potrjujejo kazalniki. V Sloveniji je bilo 

narejeno že kar nekaj raziskav, ki so ocenjevale pivsko vedenje prebivalcev. Raziskava iz 

leta 1999 je pokazala, da v Sloveniji alkoholne pijače vsaj občasno uživa večina odraslih 

prebivalcev. Samo 5% polnoletnih prebivalcev je v anketi odgovorilo, da še nikoli v 

življenju niso popili kozarca alkoholne pijače. Kazalci in statistični podatki so vsekakor 

zelo resni in so lahko v opozorilo celotni družbi, da je potrebno nekaj spremeniti oziroma 

so potrebni ukrepi, ki bi rešili ta problem. (Lovrenčič, 2014; 38) 

 

Ljudje, ki redno prekomerno pijejo alkoholne pijače naj bi bili po nekaterih raziskavah 

šibke in nezrele osebnosti. Čustveno naj bi bili nezreli, to pomeni, da ne znajo ravnati s 

svojimi čustvi, ne znajo izražati pozitivnih čustev naklonjenosti, ljubezni, nežnosti. Polno 

so negativnih občutkov krivde, napadalnosti do sebe, pomilovanja samega sebe, ne znajo 

ustvarjalno obvladovati vsakdanjih napetosti, nasprotij in težav, kolebajo iz ene skrajnosti 

v drugo. Ne znajo razlikovati med uresničljivimi in neuresničljivimi željami in ne znajo 

vložiti truda in čakanja za uresničitev želja, imajo malo samozavesti, ne tvegajo resnih in 

odkritih sporov z drugimi, če so ti potrebni, da ne bi zatajili samih sebe in bi razčistili 

sporni odnos. Neodporni so proti razočaranjem. (Ramovš, 1981; 176) 

 

»Človek, ki je čustveno nezrel in šibkega značaja predstavlja plodno zemljo za sejanje 

cenenih omam in rast najrazličnejših odvisnosti. Alkohol, vplivi okolja, ki je pitju 

naklonjeno ter čustveno nezrel človek s šibkim značajem, so glavni vzroki za prekomerno 

uživanje alkohola in posledično alkoholizem.« (Ramovš, 1981; 178) 

 

Po rezultatu Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu iz leta 2007 v zadnjih dvanajstih 

mesecih pred anketo alkoholnih pijač ni pilo 23,2% prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali  

več, 34,6% prebivalcev te starostne skupine je pilo alkoholne pijače nekajkrat na leto, 

21,7% dva do trikrat na teden, 3,7% štirikrat do šestkrat na teden in 6,9% vsak dan. 

(Lovrenčič, 2014) 
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 Kar se tiče pivskega vedenja mladostnikov, je Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v 

šolskem okolju, ki je bila v letu 2006 ponovitev raziskave iz leta 2003, potrdila razširjenost 

rabe alkoholnih pijač tudi med mlajšimi starostnimi skupinami. Le dobrih 58% 11 letnikov, 

slaba tretjina 13 letnikov in samo 15 % 15 letnikov še nikoli v življenju ni pilo alkoholnih 

pijač. Največ anketirancev sicer pije alkoholne pijače redko, vendar pa je med 15 letniki 

kar dobrih 28% takih, ki pijejo alkoholne pijače redno, med 13 letniki desetina, med 11 

letniki pa je dobrih 3% rednih pivcev. (Zorko, Hočevar, Grum, Bajt, Klanšček; 2014; 81) 

 

V nadaljevanju predstavljam možne posledice pitja alkohola na telo posameznika. So 

številne in jih prikazujem v spodnji sliki. Govorimo o psiholoških in fizioloških 

posledicah. 

 

Slika 2.5: Možne posledice pitja alkohola 
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Vir: WHO – Svetovna zdravstvena organizacija (2001) 

 

Slovenija se drugače po umrljivosti zaradi prometnih nezgod z motornimi vozili, 

kroničnimi boleznimi jeter in ciroze, samomorih ter po številu prometnih nezgod z 

udeležbo alkohola uvršča v negativen evropski vrh. (Hovnik in Čebašek Travnik, 2000) 

 

V gorenjski regiji je pitje alkoholnih pijač razširjeno tako med odraslimi prebivalci kot 

med mladostniki, kar kaže nizek odstotek abstinentov v obeh skupinah. (Hovnik Keršmanc 

in Lesjak, 2008) 

 

Poleg tega je vsaj deset odstotkov odraslih čezmernih pivcev, vsaj enkrat na leto pa se 

opije okoli polovica odraslih moških in ena tretjina odraslih žensk. Splošni zdravniki 

poročajo o okoli dvajsetih odstotkih pacientov s problematičnim pitjem. (Hovnik 

Keršmanc, 2008) 

 

Alkohol ima velik vpliv na človeka, na telo, um in posledično obnašanje, čustvovanje. Ko 

se govori o učinku alkohola na človekove organe, je potrebno ločiti učinkovanje pri 

enkratnem pitju oziroma pijanosti od tistih, ki nastanejo po dolgotrajnejšem delovanju 

alkohola. 

 

Človeško telo je sestavljeno iz milijonov majhnih celic. Vsaka celica je živa in namenjena 

določenemu opravilu. Alkohol se pomeša s prebavnimi sokovi in zelo hitro preide v kri. 

Ko kroži v krvi po telesu, deluje na razne celice in organe. Deluje predvsem na možgane in 

jetra. Malo se ga iz telesa izloči preko ledvic v urin in preko pljuč. Večji del se razgradi v 

jetrih in se kot navadna voda izloči v seč. (Ziherl, 1989) 

 

Trezna oseba nima v krvi nič alkohola. Alkohol se iz krvi izloča veliko počasneje, kot 

pride v kri. Alkohol ima velik vpliv na možgane. Ko pride do možganskih celic, jih 

zastrupi in otopi njihovo delovanje. Nekatere možganske celice so bolj občutljive za 
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alkohol kot druge. Dokaj hitro lahko nastopijo motnje ravnotežja ali motnje v govoru, ko 

se začne govorica zatikati. Alkohol deluje zaviralno na celice, ki uravnavajo in usklajujejo 

gibanje človeka. Pod njegovim vplivom se podaljša tako imenovani reakcijski čas. (Ziherl, 

1989)  

 

Etanol farmakološko deluje sedativno in hipnotično. Pri nizkih in srednjih koncentracijah v 

krvi deluje etanol kot poživilo. Človeku po zaužitju alkohola najprej popusti anksioznost 

oziroma strah, postane sproščen, popustijo zavore v obnašanju, podaljšajo se reakcijski 

časi. Pri večjih koncentracijah alkohola prevlada sedativno delovanje, kar vodi do motenj 

govora, nadzora gibanja, spremenjene presoje dogodkov. Povzroča izpad spomina. Pri 

zastrupitvi z alkoholom nastopijo motnje zavesti, koma in odpoved vitalnih možganskih 

centrov, kar privede do smrti. (Ziherl, 1989) 

 

Pri kroničnih alkoholikih, ki so razvili alkoholno toleranco, se opisani znaki pokažejo pri 

bistveno višjih koncentracijah etanola v krvi kot pri nealkoholikih. 

 

Možgani imajo namen dražljaj prepoznati in telesu poslati ukaz, da se primerno odzove.  

Menim, da se veliko ljudi opija zaradi učinka na možgane. Oseba si spremeni razpoloženje, 

oziroma lahko postane pod alkoholom bolj pogumna. 

 

Pod vplivom alkohola začne srce hitreje utripati, kri hitreje teče po telesu. Sprva se poveča 

krvni pritisk, kmalu pa zaradi razširjenja žil nekoliko pade. (Ziherl, 1989) 

 

Alkohol je danes šesti najbolj pogost vzrok prezgodnje smrti in obolevnosti v svetu, v 

Evropski uniji tretji, med mladimi pa je na prvem mestu(Petrič in Košir, 2007). 

Problem predstavlja tudi vožnja avtomobila pod vplivom alkohola, saj to predstavlja veliko 

nevarnost in veliko tveganje za varnost prometnih udeležencev. 

Menim, da se da veliko narediti tudi v lokalnem okolju. Mestna občina Kranj je, na primer 
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imela akcijo »Biti trezen ne pomeni biti brezvezen«, ki je bila vsaj delno uspešna. 

Študije in praksa kažejo, da je odvisnost od alkohola pogosto ne diagnosticirana in 

nezdravljena bolezen (Edwards, 2003). Ameriško združenje za medicino odvisnosti je na 

osnovi ugotavljanja števila popitih pijač razvilo standarde za odkrivanje pacientov, ki 

imajo probleme zaradi pitja alkohola. Tako lahko ugotovimo tvegano in škodljivo pitje s 

pomočjo odgovora osebe na vprašanja, kako pogosto pije alkohol, kakšne količine 

alkohola običajno pije in koliko največ ob eni priložnosti. 

Ugotavlja se merice popite alkoholne pijače v dnevu, tednu ali ob posamezni priložnosti. 

Merica vsebuje 10 gramov čistega alkohola in se nahaja v decilitru, četrt litru piva ali 0,3 

decilitru žgane pijače. Moški, ki spije ne več kot dve merici na dan in ob eni priložnosti ne 

več kot štiri merice in ženska, ki spije ne več kot eno merico na dan in ob eni priložnosti 

pitja ne več kot 3, ima najmanjša tveganja za nastanek škodljivih bolezni. (Audit) 

Tvegano in škodljivo pitje sta lahko začetek razvoja odvisnosti od alkohola, pri 

posameznikih pa škodljivo pitje traja desetletja, ne da bi prišlo do nastanka odvisnosti (Rus 

Makovec, 2005). 

Njegovo zgodnje prepoznavanje je zaradi zmanjševanja škode, ki jo posamezniku in družbi 

povzroča, pomembno (Gantar-Štular, 2001). 

Dobro pozicijo za odkrivanje ljudi, ki pijejo alkohol na tvegan način ali pa jim to že 

prinaša škodo, imajo specialisti splošne in družinske medicine. 

Pri približno 50% oseb z anamnezo škodljivega pitja ali odvisnosti od alkohola študije 

ugotavljajo, da imajo še drugo duševno in vedenjsko motnjo, ki ni posledica škodljivega 

delovanja alkohola na možgane. (Rus Makovec, 2002) 

Še poseben izziv družbi in stroki predstavlja tvegano in škodljivo pitje mladih ljudi. 

Alkohol je med mladino zelo priljubljen, uživajo pa ga drugače, po navadi v petek oziroma 

soboto zvečer ali na kakšnih zabavah(v večjih količinah). V navadi je tako imenovano 

verižno pitje, ki pa je zelo škodljivo. (Petrič in Košir, 2007) 
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V današnjem času je opazen porast žensk, ki pijejo alkoholne pijače. Žensko telo pa je bolj 

občutljivo za škodljive učinke alkohola, zato se pri njih lahko razvijejo najtežje telesne 

posledice. Dodatno škodo povzroča vpliv alkohola na razvoj ploda (Boben-Bardutzky, 

2004). 

Potrebno je tudi računati, da bodo problemi zaradi škodljivega pitja in odvisnosti od 

alkohola v populaciji starejših ljudi naraščali. Razlog je daljšanje življenjske dobe ljudi. 

 

2.5  Kako se lahko oseba ujame v past zasvojenosti od alkohola? 

 

 

Menim, da se človek lahko ujame v past odvisnosti iz več možnih vzrokov, ki tičijo v 

človeški duševnosti oziroma stanju, v katerem se nahaja kot na primer brezposelnost, slabi 

odnosi z ljudmi, sramežljivost ali pa zaradi nesposobnosti ustreznega izražanja čustev. 

 

Problem škodljive rabe in odvisnosti od alkohola je večplasten in zajema tako medicinske 

probleme (družinska in interna medicina, nevrologija, psihiatrija in socialna medicina) kot 

družinske, delovne, prometne, javno zdravstvene, pravne in druge družbene posledice. 

(Auer, 2002; 5)  

 

Večina alkoholikov kaže naslednje lastnosti: negotovost vase in premajhno 

samospoštovanje. Vse to lahko izhaja že iz otroštva. Velja izjava, da le kdor se ne ceni, bo 

dovolil, da mu življenje uniči alkohol. Ali je ta izjava resnična, je drugo vprašanje. Sam se 

načeloma strinjam s to izjavo. Samospoštovanje, to pomeni spoštovanje samega sebe in 

svojih dosežkov, je zelo pomembno. Pomembno pa je spoštovati drugi ljudi in druge 

(različne) osebnosti. Le tako lahko oseba živi v harmoniji s svetom in s samim seboj. 

Odvisnost od alkohola je svojevrstna in huda bolezen. Je dolgotrajna in pušča mnoge 

posledice. (Auer, 2002; 7) 
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Tukaj bi omenil tudi nesposobnost ustreznega izražanja čustev, ki predstavlja velik 

problem za nekatere ljudi. Potisnjena, zavrta čustva na človeka vplivajo in se kažejo kot 

nemir in živčnost. Lahko se kažejo v obliki potrtosti brez razloga. Čustva je potrebno 

izraziti na primeren način. Taka oseba lahko potem išče uteho v pretiranem pitju 

alkoholnih pijač, nekontroliranem hazarderstvu, nebrzdani spolnosti in ostalih drogah 

oziroma odvisnostih - stimulansih kot so marihuana, kokain, heroin, steroidi,… 

 

Vzrok je lahko tudi negotovost v lastno spolno vlogo ali pa preobčutljivost za vsakdanje 

težave, ki jih prinaša življenje. Oseba, ki ima veliko strahov, je lahko tudi potencialen 

kandidat za prekomerno uživanje alkohola. (Ramovš, 1986) 

 

Mnogi se počutijo prave moške šele pod vplivom alkohola. Nekatere osebe niso zmožne 

imeti spolnih odnosov trezne, predvsem zaradi velike negotovosti. To lahko predstavlja 

velik problem. Zelo pomembno je samospoštovanje, saj v nasprotnem primeru je človek 

boječ in negotov, strah ga je vsega. Taka oseba potrebuje kakšen napitek, da se malo 

»umiri«. Običajno tak napitek vsebuje alkohol. 

 

Izpostavljam tudi tesnobnost (preobčutljivost za vsakdanje življenjske težave) in 

napadalnost, ki se velikokrat pojavljata v današnji družbi. Te znaki se pojavljajo pri obeh 

spolih (ne samo pri ženskah, kot nekateri mislijo). Vsak človek te problem rešuje na svoj 

način, žal nekateri tudi s prekomernim uživanjem alkohola. Nekateri se odločijo za 

terapijo. 

 

Menim, da lahko tudi okolje, v katerem človek živi in dela, vpliva na prekomerno pitje 

alkoholnih pijač in s tem posledično na odvisnost od alkohola. Če je na mizi vedno 

steklenica z alkoholno pijačo, se ve koliko je ura. Naša družba je na splošno zelo 

naklonjena alkoholu. Slovenci in Slovenke smo zelo naklonjeni alkoholu. Pije se praktično 

ob vsaki priložnosti. Pije se zaradi različnih vzrokov. Problem pa predstavlja dolgotrajno in 

nekontrolirano prekomerno uživanje alkoholnih pijač, ki preraste v navado. To običajno 
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vodi v odvisnost od alkohola, kar predstavlja resen problem za vsako osebo in posledično 

za družino ter posledično za družbo in državo, kjer ta oseba živi. Ta problem lahko reši 

zdravljenje, ki pa zahteva popolno abstinenco. 

 

Pod drobnogled postavljam osebo, ki se odloči, da pije zaradi brezdelja oziroma 

brezposelnosti ter posledic, ki jih takšno stanje prinaša (negotovost, apatičnost, finančna 

stiska, materialna stiska, konfliktnost, potrtost). Nekateri posamezniki ne znajo ustrezno 

reševati tak problem oziramo obupajo na poti reševanja. Tako nekateri poiščejo uteho v 

alkoholu.  

 

V današnjem času je stopnja brezposelnosti še vedno dokaj visoka. Število delovno 

aktivnih oseb se je v septembru 2016 glede na avgust 2016 povečalo za nekaj več kot 

5.700 ali za 0,7 % (na nekaj več kot 824.400), glede na september 2015 pa povečalo za 1,8 

%. (Republika Slovenija, Statistični urad, 2016) . Tudi v letu 2017 je slika dokaj podobna.   

 

Število delovno aktivnih moških se je v septembru 2016 glede na avgust 2016 povečalo za 

0,6 % (na približno 452.000), število delovno aktivnih žensk pa za 0,8 % (na približno 

372.500). Glede na september prejšnjega leta je bilo število delovno aktivnih moških višje 

za 1,0 %, število delovno aktivnih žensk pa za 2,7 %. V 2016 se je število delovno aktivnih 

oseb zviševalo (razen v juliju 2016, ko je padlo) in septembra 2016 doseglo raven, ki smo 

jo nazadnje dosegli pred petimi leti, septembra 2011, ko je bilo 53 delovno aktivnih oseb 

več kot septembra 2016. (Republika Slovenija, Statistični urad, 2016) 

 

Današnja družba zelo veliko zahtev od ljudi: visoko produktivnost na delu, hiter delovni 

ritem, natančnost, doslednost. Plačilo za opravljeno delo je dostikrat mizerno (minimalna 

plača). Veliko ljudi ima zato probleme s samospoštovanjem. Prikrajšani so za marsikaj 

lepega, kot na primer potovanja, dobro in kvalitetno hrano, prijetne počitnice in tako dalje.  

 

Del populacije opravlja več kot eno službo in so praktično cel dan aktivni. To dolgoročno 
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lahko vodi v izgorelost, saj telo in um potrebujta počitek. Marsikdo se tudi zaradi velikih 

pritiskov in zahtev vdaja alkoholu. Pije lahko po službi oziroma med vikendom.  

V spodnji tabeli prikazujem aktivno prebivalstvo v Sloveniji(aktivno, delno aktivno, 

zaposlene osebe in samozaposlene osebe)in registrirane brezposelne osebe. To prikazuje 

Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1: Aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe(2015/2016) 

 

 

 

Vir: SURS(2016) 

 

Tabela 2.2 pa prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti v letu 

2015 in 2016. Stopnja je še vedno zelo visoka. 

Tabela 2.2: Stopnje registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti, 

Slovenija(2015/2016) 

 

 2015 2016 

I–III IV–VI VII–IX X–XII I-III IV–VI VII VIII IX 

% 

Registrski podatki 
         

Skupaj 13,2 12,3 11,7 10,1 12,5 11,1 10,8 10,7 10,3 

Moški 12,3 11,0 10,3 10,7 11,8 10,1 9,6 9,4 9,2 

Ženske 14,4 13,8 13,4 13,4 13,4 12,4 12,2 12,1 11,7 

Anketni podatki 
    

  
    

Skupaj 9,8 9,2 8,6 8,4 8,9 7,8 … … … 

Moški 9,0 8,3 7,2 7,8 8,4 7,2 … … … 

Ženske 10,8 10,3 10,1 9,1 9,4 8,5 … … … 
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Vir: SURS(2016) 

 

Zakaj ljudje prekomerno pijejo alkoholne pijače oziroma, kaj žene nekatere ljudi da 

sistematično in prekomerno posegajo po alkoholnih pijačah? Morda je razlog 

brezposelnost oziroma neaktivnost? Odgovor na to vprašanje je kompleksen in odvisen od 

vsakega posameznika. Tukaj je potrebno pogledati tudi moralo in etiko ljudi današnjih 

ljudi, ki je na preizkušnji. Nekateri ljudje gledajo samo denar in kariero, za dobre odnose z 

drugimi, dajanje pomoči potrebnim, solidarnost (ali pa za duhovnost) jim je popolnoma 

vseeno. Materializem se je razpasel čez vse razumne meje. Pomemben je postal samo 

denar in finančna sredstva, vse ostalo je drugotnega pomena. 

 

Problem predstavlja tudi prekomerna ješčnost oziroma nezmernost v hrani in pijači, ki 

uniči samonadzor in odgovornost. Nekateri ljudje gredo tudi v nasprotno skrajnost. Vse to 

vodi v pogubo, sramoto in zasmehovanje. V današnji družbi je tudi veliko nasilja in 

agresije, ki vsake toliko časa priplava na površje oziroma se pokaže v vsej razdiralni luči. 

Nekateri ljudje ne znajo na miren in konstruktiven način reševati konflikte. Ta agresija se 

kaže v medosebnih odnosih, v družbi, med partnerjema in tako dalje. Da o kriminalu niti 

ne govorim. 

 

Na tem mestu izpostavljam tudi veliko dostopnost  alkoholnih pijač, ki se jih da dobiti 

praktično na vsakem vogalu, med drugim tudi na bencinski servisih, lokalih in različnih 

trgovinah. Cene teh pijač niso pretirano visoke, tako da si jih lahko praktično vsakdo 

privošči. Edino cena šampanjca je cenovno dokaj visoka. Pogoj za nakup teh pijač je 

polnoletnost. Seveda tukaj prihaja do določenih manipulacij, ko mladoletne osebe naročijo 

 

IX 2016 
 IX 2016  

VIII 2016 

IX 2016 

IX 2015 

Število Indeks 

Aktivno prebivalstvo 
919.563 100,3 100,5 

Delovno aktivno prebivalstvo 
824.438 100,7 101,8 

  zaposlene osebe 
738.445 100,7 102,7 

  samozaposlene osebe 
85.993 100,4 94,2 

Registrirane brezposelne osebe 
95.125 97,2 90,8 
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starejšim naj jim kupijo določeno alkoholno pijačo, nekateri prodajalci pa niti podrobno ne 

preverjajo starosti osebe, ki želi kupiti tako pijačo. 

 

Zanimiv je vpogled tudi v vrednote ljudi, ki so se od socializma dalje zelo spremenile. 

Marsikdo je postal popolnoma razvrednoten in brez samospoštovanja v današnji 

potrošniški oziroma materialni družbi, ki zanemarja tudi duhovnost. 

 

Na tem mestu je potrebno pomisliti tudi na družino , kjer se človek nauči živeti v skupini, 

uči se prepoznavati sebe in svoje bližnje, uči se razumeti drugačnost. Tukaj se v veliki meri 

začne oblikovati človekovo vrednotenje samega sebe.  

 

Občutki sprejetosti, varnosti , spoštovanja in zaupanja vase omogočajo zdrav osebnostni 

razvoj človeka (Ziherl, 1989). Marsikje pa tega v družinah ni. Veliko je nasilja, 

podcenjevanja drugih članov, agresije in ostalih zlorab. Vse to vodi v patologijo. 

 

Družina je prvotna skupina, ki človeku takšen razvoj lahko omogoči ali pa mu ga prepreči. 

Bolj ko vsa družina daje svojemu članu možnost, da sta doživetje samega sebe in podoba o 

sebi ugodna, bolj se tudi družina kot celota ceni. 

 

Družina mora otroku omogočiti dozorevanje, potem pa mu mora seveda omogočiti tudi 

zdravo zapuščanje te prvotne družine in ustvarjanje lastne družine. To je bistvo. Vsaka 

sprememba posameznika v družini odseva v spremenjenih odnosih oziroma v spremembi 

družine. To pa spet vpliva na posameznika. Menim, da ravno družinsko okolje pomembno 

oblikuje otrokov odnos do alkohola. V družini oseba dobi zgled in vrednote, ki so 

pomembne v življenju. Če otrok dobi napačen zgled oziroma navade, lahko kasneje to vodi 

v prekomerno uživanje alkohola. V Sloveniji se to žal velikokrat vidi, saj je pri nas 

prekomerno uživanje alkohola potrjeno in vidno na vsakem koraku(v bifejih, restavracijah, 

barih, posebnih dogodkih kot so rojstni dnevi,…). 
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Če se po domače pije ob vsaki priložnosti, če je na mizi v kuhinji vedno steklenica z 

alkoholom, potem tak otrok ne more zrasti v odgovorno osebo, ki ima zdrav odnos do 

alkohola in zna uživati življenja oziroma živeti in dozoreti na pravilen način. Verjetno tudi 

ne bo kos nalogam in izzivom, ki jih prinaša življenje. Rešitev za svoje težave bo iskal v 

steklenici vina, kjer pa je ne bo nikoli našel. Dobil bo le dodaten problem, ki se imenuje 

prekomerno uživanje alkoholnih pijač ali alkoholizem. Potencialno pa lahko tudi 

brezposelnost, saj pitje alkohola in visok (hiter) delovni ritem nista ravno v premo-

sorazmernem odnosu. Kvečjemu se delavec lahko izpostavlja nevarnosti; možnost napak 

se poveča. 

 

Pod drobnogled velja vzeti tudi šolo, ki je prvo okolje, v katerega odide otrok iz svoje 

družinske skupine. Tukaj se otrok uči družabnosti v odnosih z vrstniki. Šola ima 

pomembno nalogo in to je pridobivanje znanja. Učenje je glavno opravilo v šoli. 

Pomembna je socializacija, saj se otrok druži z vrstniki in ustvarja odnose, gradi svojo 

samopodobo in s tem svojo osebnost. 

 

Če bo otrok imel priložnost, da se ob naklonjenih učiteljih razvija v samostojno in 

samozavestno osebnost, ki se ne boji po nepotrebnem učiteljeve avtoritete, je šola 

popolnoma izpolnila prvi del naloge v preprečevanju nastanka odvisnosti od alkohola 

(Ziherl, 1989). Realnost pa je pri nas dostikrat drugačna, saj vse prepogosto temeljni na 

spominu in uboganju starejših oziroma učiteljev, ki imajo nedvomno dobre namene. 

 

Pomembno je tudi delovno okolje osebe. Obstajajo poklici ki se imenujejo tvegani. Tako je 

lahko oseba pod stresom, ki pa ga rešuje s pretiranim pitjem alkoholnih pijač. To pa seveda 

ni pravilen način. Vsak zdrav človek  lahko rešuje stres s športno aktivnostjo, raznimi 

hobiji, fizičnim delom v naravnem okolju in tako naprej. Pomaga druženje, sproščen in 

neobremenjen pogovor s prijateljem, gledanje zabavnih oddaj in dober oziroma zadovoljiv 

partnerski odnos. 
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Tvegana in škodljiva raba alkohola v Sloveniji sta velika problema. Menim, da problem 

alkohola lahko rešimo tako, da spremenimo družino in  mlade ljudi. Morali bi spremeniti 

kulturo pitja. 

 

Tukaj bi predvsem opozoril, da je pomembna celovita in učinkovita alkoholna politika na 

ravni državne strategije. Menim, da do sedaj ni bilo dovolj narejenega v obliki zakonodaje, 

vsekakor pa premalo da bi videli pozitivne učinke. 

 

Registrirana poraba alkohola se v Sloveniji giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na 

odraslega prebivalca na leto; največ se popije piva, sledijo vino in žgane pijače. 

 

Slovenija se po skupni porabi alkohola na prebivalca uvršča na peto mesto med državami 

članicami EU. (Lovrenčič, 2014) 

 

Pogostost pitja alkohola v EU: 76 procentov jih je pilo alkohol, 24 procentov jih je 

abstiniralo; med Slovenci jih je 82 procentov pilo alkohol in 18 procentov abstiniralo. 

 

Med tistimi z visoko tveganim opijanjem izstopajo moški, stari  med 25 do 39 let, s 

poklicno oziroma srednjo šolo, srednjega sloja iz vaškega okolja. 

 

2.6  Pogoji za nastanek alkoholizma 

 

Kaj prispeva k razvoju alkoholizma? Odgovor na to vprašanje ni enostaven. Dejstvo je, da 

ima 50 do 60 procentov odvisnikov dokazano genetske predispozicije za razvoj 

alkoholizma (Ramoz idr., 2006). Dodatno pa še okoljski dejavniki močno pospešujejo 

razvoj alkoholizma pri genetsko predisponiranih osebah (Lesh idr., 2005, Dick idr., 2006). 

 

Pri alkoholikih so identificirali gene. Izsledki študij so pokazali, da je razvoj odvisnosti od 

alkohola tesno povezan z ekspresijo določenih genov, interakcijo ključnih proteinov in 
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psihologijo okolja. 

  

Proučevali so razlike v DNA zaporedju nukleotidov, ki modulirajo odgovor organizma na 

vnos alkohola. Največje spremembe so odkrili na ravni presnove alkohola, ki poteka v 

prisotnosti ADH in ALDH. Različne isoforme teh dveh encimov so produkti genov, ki so 

visokopolimorfni. Polimorfizem genov je povezan s prisotnostjo številnih alalov na genu, 

vsak alel pa kodira specifično isoformo ADH. Odkriti so trije glavni aleli ADH: ADH1A, 

ADH1B in ADH1C. (Dick, 2006) 

 

Detekcija kandidatnih genov za alkoholizem omogoča iskanje novih pristopov zaščite pred 

razvojem odvisnosti od alkohola. Odkrivanje povezav med polimorfizmi genov in 

genotipskimi karakteristikami odpira učinkovite terapevtske pristope. Genetsko zdravljenje 

se lahko definira kot poskus popravljanja genetske okvare z vnosom normalnega gena v 

celice nekega organizma. Če je mogoče spremeniti mišje celice, potem je tehnično možno 

enako narediti tudi s človeškimi. To je izziv za raziskovalce. 

 

»Alkoholizem je ekvi - finalno stanje, ko se je zaradi dolgotrajnega uživanja alkohola 

razvila odvisnost in so se pojavile duševne in telesne okvare ter spremenjen odnos do 

okolja.« (Rugelj, 1983; 113) 

 

Delavca, ki je nezadovoljen, se ne ceni in je pretirano telesno in duševno obremenjen, 

lahko takšno okolje privede do pretiranega uživanja alkoholnih pijač. Podobno velja za 

tvegane poklice in delovno okolje, ki je napeto. Prav tako velja to za brezposelno in 

neaktivno osebo. Vse to pa lahko privede do odvisnosti od alkohola, ki je resen in zelo 

velik problem tako za posameznika, njegov družino in posledično družbo. 

 

Ni nujno da pride do alkoholizma pri najhujših stiskah, ker so ves čas življenja v igri 

različni parametri. 
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Glavni pogoji za nastanek alkoholizma so torej: 

1. Človek, ki v okviru družbenih nad sistemov ne deluje dovolj kreativno, ni deležen 

dovolj pozitivnega odmeva okolja, prenizko vrednoti sebe in svoje aktivnosti ter 

doživlja psihične težave in občutja nelagodja. 

2. Okolje: dostopnost do alkohola. 

3. Družbene norme dovoljujejo in usmerjajo človeka k pitju alkohola. (Rugelj, 1983; 

113) 

 

Vzrok je večinoma v družbenih normah. Med ženskami je manj alkoholičark, ker zanje 

glede pitja veljajo drugačne družbene norme. V preteklosti se pri nas ni spodobilo, da bi 

ženska sama šla v gostilno in si naročila alkoholne in druge pijače. 

 

»Dejstvo je, da je v našem okolju alkohol bolj dostopen človeku kot kruh ali mleko.« 

(Rugelj, 1983; 113). Vse to se do današnjih dni ni veliko spremenilo. Ponudba alkoholnih 

pijač je zelo raznolika in veliko večja kot v preteklosti. Obsega pivo (vseh vrst), vino, 

likerje, žganje, sadjevce, vodko in konjak. Vse to je dostopno praktično v vsaki trgovini, 

diskontu,  lokalu ali bencinskem servisu po dokaj ugodnih cenah, tako da si jih lahko 

praktično vsakdo privošči. 

 

Doktor Janez Rugelj je govoril o zdravljenju alkoholikov v luči splošne teorije sistemov. 

Alkoholik je s svojim osebnostnim sistemom integralni del živih družbenih sistemov. 

Vzrok za nastanek njegovega alkoholizma ne leži samo v njegovi osebnosti, temveč tudi v 

dostopnosti do alkohola in pozitivnih družbenih stališčih do uživanja alkohola. Zdravljenje 

je zato potrebno zasnovati kot dolgotrajen sistem ukrepov za ustrezno vplivanje na vse 

dejavnike, ki pripomorejo k nastanku alkoholizma. 

 

 V prvi fazi poteka izolacija od alkohola. Alkoholik si zelo prizadeva, da ohrani neomejen 

dostop do alkohola, zato se z vsemi sredstvi upira zdravljenju. V teh prizadevanjih uspeva 

zato, ker se giblje predvsem v subkulturi alkoholikov, kjer so trajno prisotne močne 
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spodbude za pitje. Zmerni pivci, ki so strpni do vsakega, ki pije po pameti, začnejo 

spreminjati svoj odnos do alkoholika šele tedaj, ko se le ta začne asocialno obnašati doma, 

v službi ali na javnem mestu. V tej fazi so zmerni pivci odklonilni do alkoholika. (Rugelj, 

2000; 113) 

 

Nespoštovanje drugih in ne- samospoštovanje sta dva od mogočih vzrokov, da pijemo 

preveč. (Ziherl, 1989) 

 

Pokojni terapevt Janez Rugelj je odvisnim od alkohola v procesu zdravljenja svetoval 

javno priznanje. To pomeni izjavo: »Ne pijem in ne bom več pil, ker se zdravim zaradi 

alkoholizma.« (Rugelj, 2000) 

 

Druga faza je zahtevna in dolgotrajna in pomeni spremembo stališč do alkohola. V 

terapevtski skupini in klubu zdravljenih alkoholikov se oblikujejo nova stališča. 

 

Zdravljeni alkoholik si pridobi drugačne norme, kot jih imajo drugi ljudje, zato lahko živi 

brez alkohola, čeprav ga nenehno ogroža. Bistvo je, da je deklariran kot alkoholik. Zelo 

pomembna je vloga terapevta. Terapevt mora spoštovati in se solidarizirati z normami 

zdravljenih alkoholikov: ne sme piti na javnem mestu. 

 

Vprašanje pa ostaja: kako pripraviti alkoholika na zdravljenje? To je velik problem, saj se 

mnogi odločijo na pobudo zakonskega partnerja (žene) ali prijatelja. Veliko se jih 

zdravljenju izogiba in želijo sami rešiti problem. Tukaj je uspeh seveda zelo omejen, saj je 

prisotnost terapevta in primerno zdravljenje pri prekomernih in dolgotrajnih pivcih 

alkohola praktično nujna.  

 

»Alkoholiku je dovoljeno to, kar si drugi sploh ne morejo privoščiti. Okolje je otopelo za 

običajno asocialnost alkoholikov. Lahko na primer nažene vse iz hiše, vpije na policiste, 

pride v službo spat.« (Rugelj, 1983; 113) 
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Alkoholizem ni samo individualno-monadni niti ne samo dialektično-linearni, temveč 

predvsem povratno-cirkularni odnosni problem. To pomeni, da ga ne moremo opredeliti 

samo z vidika alkoholika niti ne le z vidika njegovega odnosa do okolice ali obratno. 

 

Bolan ni samo alkoholik, temveč predvsem njegovo okolje, ki mu to omogoča, okolje, ki 

mu je njegov alkoholizem potreben, ki mu to vlogo vsili in je on njegov delegat, njegov 

naprej potisnjeni igralec. (Rugelj, 2000) 

 

V tem poglavju izpostavljam tudi družbo kot najširše človekovo življenjsko okolje. 

Družbeno ozračje lahko oblikuje odnos do alkohola. Judje na primer cenijo alkohol, vendar 

ga pijejo obredno. Italijani pijejo manjše količine vina in to pri jedi. Naša družba ima 

izrazito dovolilen in spodbujevalen odnos do pitja alkoholnih pijač, kar predstavlja velik 

problem. Takšen širokopotezen in velikodušen odnos naše družbe do alkohola povečuje 

porabo, to pa posledično vodi do večjega števila alkoholikov. (Ziherl, 1989; 51) 

 

Takšen odnos družbe do alkohola seveda ustvarja možnosti za prekomerno pitje alkoholnih 

pijač in posledično odvisnost od alkohola, ni pa seveda edini vzrok. Problem predstavlja 

tudi naša potrošniška družba, ki ceni samo storilnost in ekonomski učinek. (Ziherl, 1989) 

 

2.7  Abstinenca in abstinenčna kriza 

 

Alkohol je droga, ki so ji ljudje pogosto zelo naklonjeni. Dejstvo je, da imajo države 

ekonomske interese, povezane  s proizvodnjo in potrošnjo alkoholnih pijač. Obstaja pa 

vprašanje , kako se osvoboditi te zasvojenosti oziroma odvisnosti. Dejansko obstaja več 

načinov. 

 

V tem poglavju se osredotočam na pojem abstinence in krize, ki je zelo pomembna tema, 

ko se poglobiš v problematiko prekomernega uživanja alkoholnih pijač. 
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Abstinenca in abstinenčna kriza sta prav tako odnosna fenomena. Da bi alkoholik ostal 

trezen, mora iti do konca ne samo alkoholik, niti ne samo alkoholik in njegova okolica, 

temveč tudi alkoholik s svojo okolico. 

 

»Da bi abstinenca uspela, morajo biti alkoholik in njegova okolica na isti ravni odnosov do 

alkohola. Če to ne uspe, je abstinenca vedno zelo negotova.« (Rugelj, 1983; 139) Če to ne 

uspe, je abstinenca vedno zelo negotova. 

  

Profesor Rugelj je menil, da uspešna abstinenca brez radikalne spremembe brez njegove 

okolice ni uresničljiva. Okolica mora pozitivno vplivati na alkoholika. Alkoholik v končni 

obliki preneha biti odnosno bitje, preneha biti človek. 

 

»Alkoholik ostane na koncu sam, brez odnosov, brez komunikacije, brez odnosnih 

obrambnih mehanizmov. Ta odnosna dimenzija alkoholne okvare je pomembnejša od vseh 

drugih. Vodi do popolne osamitve.« (Rugelj, 1983; 141) 

 

Abstinirati mora tudi terapevt. Alkoholik je nesposoben, da bi se soočil s konfrontacijo in 

konfliktom. Izogiba se obračunov z okolico. Beži od njih v alkohol. 

 

»Alkoholik daje samo pod vplivom alkohola, trezen je pripravljen samo sprejemati.« 

(Rugelj, 1983; 145) 

 

To je pomembno med njegovim pitjem in med njegovo abstinenco in zdravljenjem. 

Odvisnost nima samo svoje alkoholne dimenzije, temveč tudi odnosno dimenzijo, poleg 

odvisnosti od alkohola je potrebno rešiti tudi odnosno dimenzijo. 

 

 Obstaja pet razlogov, da naj se ne pije alkoholne pijače. To so: 

1. Moralni razlog: ko spoznamo posledice v življenju pivcev opojnih pijač in črnih 

kronikah dnevnikov beremo posledice, kaj povzroča alkohol, se lahko sklepa, da je 
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pitje alkohola pogubno. Alkohol naj bi bil kriv za 37% bede, 45% siromaštva otrok, 

okoli 50% ljudi v zaporu naj bi bilo zaradi posledic pitja alkoholnih pijač. 

2. Duhovni razlog:alkoholik izgubi vse značilnosti duhovne narave, kot so ljubezen, 

vera, upanje ali usmiljenje. 

3. Družbeni razlog: alkohol je postal gospodar življenja nekaterih ljudi, zato so 

izgubili ugled v družbi, ji postali breme in končali kot prezrta in zavržena bitja. 

4. Telesni razlog: alkohol je povzročitelj bolezni, povzroča škodo telesu, še bolj pa 

umu. 

5. Finančni razlog: vsak človek želi razumno uporabljati svoje prihodke, nihče ne želi 

razsipno in nepotrebno zapravljati, prav tako ne skopariti. (Poljak, 1995; 146) 

 

2.8  Zdravstvene posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji in 

alkoholna politika 

 

Slovenija se po registrirani porabi čistega alkohola na odraslega prebivalca (9,5 litrov leta 

2007) uvršča med države, ki so obremenjene z alkoholom. 

 

 Če pogledamo malo v zgodovino je dejstvo, da sta bila pivo in vino v strem in srednjem 

veku običajni pijači za gasitev žeje in potešitev lakote. Vodo, ki je bila zlasti v mestih slabe 

kvalitete, so pili le revnejši sloji. Poleg tega so visoko cenili tudi psihoaktivno delovanje 

alkoholnih pijač. Omamo so poleg sanj, transa, meditacije in hipnoze prištevali med 

zaželene spremembe stanja zaveti. V sakralnem pogledu je omama veljala za neke vrste 

sredstvo za vstop v svet božanskega. Prav tako so že dolgo znane negativne posledice 

alkohola; že Platon, Ciceron, Seneka in drugi so svarili pred pretiravanjem z 

omamljajočimi pijačami. Znano je, da obstajajo določeni ljudje, ki s pitjem ne morejo 

pravočasno nehati; te ljudi so moralno obsojali. Kar se tiče stališča medicine je dolgo 

nihalo med domnevno zdravilnimi učinki in negativnimi posledicami. Že zgodaj so poznali 

povezavo z nekaterimi boleznimi, na primer padavico, vodenico in tresenjem. (Auer, 2002; 

19) 
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 Na tem mestu bi rad definiral pojem škodljiva raba alkohola. Je pojem, ki ga uporablja 

klasifikacija svetovne zdravstvene organizacije MKB-10. Gre za vzorec rabe, ki povzroča 

okvare zdravja; te sol lahko telesne (npr. hepatitis) ali duševne (npr. epizode depresije pri 

uživanju alkohola); nekateri vključujejo tudi nefunkcionalno vedenje s posledicami v 

medosebnih odnosih. Narava škoda mora biti jasno določljiva, trajati pa mora najmanj 1 

mesec ali se v obdobju enega leta ponavljati; pri tem simptomi nikoli ne smejo zadostiti 

kriterijem za odvisnost. Zloraba pa pomeni pojem, ki ga uporablja ameriška klasifikacija 

DSM-IV. Definirana je kot nefunkcionalna raba alkohola, ki kvalitativno in količinsko 

odstopa od običajne in povzroča negativne telesne, psihične in socialne posledice. Poteka 

lahko v bežnih epizodah ali kot trajen proces, ki povzroča škodo. Trajati mora najmanj 12 

mesecev in voditi v klinično pomembne težave. (Auer, 2002; 21), 

 

Če škodljivo rabo pojmujemo kot predstopnjo odvisnosti, je pogostejše in ima večje učinke 

na zdravje prebivalstva kot odvisnost. Z njo je povezanih več bolniških odsotnosti zardi 

bolezni in nesreč ter večina alkoholne agresivnosti. Vpliva pa tudi na zmanjšano kvaliteto 

življenja. (Auer, 2002)  

 

V spodnjem grafu je prikazana registrirana poraba alkohola v litrih čistega alkohola na 

prebivalca. Kot je razvidno iz grafa je poraba v letu 2013 nekoliko upadla, kasneje pa se je 

zopet zvišala. 

 

Graf 2.3: Registrirana poraba alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca 15 plus letno 
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V Sloveniji je bilo leta 2007 zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov 3.752 

bolnišničnih zdravljenj oziroma 185,8 na 100.000 prebivalcev. To je predstavljalo 1,2% 

vseh bolnišničnih zdravljenj v tem letu, pri moških 2%, pri ženskah pa 0,6%. Večina 

bolnišničnih zdravljenj zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je odpadla na 

moške. 

 

Zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je bilo leta 2007 v Sloveniji 1.493 

primerov začasne odsotnosti z dela ali 0,17 na 100 zaposlenih in izgubljenih 74.079 

koledarskih dni, poleg tega še 14 primerov in 37 dni zaradi nege in spremstva. Največ 

primerov začasne odsotnosti z dela na 100 zaposlenih je bilo v regijah Nova Gorica in 

Novo mesto. (Kovše, 2007) 

 

Zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je v Sloveniji v letu 2007 umrlo 772 oseb, 

kar je predstavljalo 4,2% vseh smrti, pri moških 6,2%, pri ženskah pa 2%. Vsi umrli so bili 

starejši od 24 let. Stopnja umrljivosti je znašala 44,41 na 100.000 odraslih prebivalcev. 

Med umrlimi je bila večina moških. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti je bila 
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41,35 na 100.000 odraslih prebivalcev. Alkohol je povezan tudi s prezgodnjo umrljivostjo. 

Alkoholu lahko pripišemo 8% vsega bremena bolezni, kar znese približno 125 milijard 

evrov oziroma 1,3% bruto nacionalnega produkta na stari celini. Tvegano in škodljivo pitje 

alkohola sta ena glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje, saj 

povzročata odvisnost in veliko bolezni in poškodb. 

 

Pomembne informacije o pivskih navadah, o povezanosti pogostosti in načina pitja v 

Sloveniji pridobivamo s pomočjo populacijskih raziskav. V obdobju 2000 do 2010 sta bili 

v Sloveniji izvedeni dve epidemiološki raziskavi s poudarki o pivskem vedenju odraslih in 

sicer z zdravjem povezan življenjski slog – CINDI ter Anketa o zdravju in zdravstvenem 

varstvu. 

 

Poleg v Sloveniji opravljenih epidemioloških populacijskih raziskav so nam na voljo tudi 

izsledki v EU opravljenih anket o odnosu odraslih državljanov EU do pitja alkoholnih 

pijač, ki vključujejo tudi Slovenijo. Tukaj se lahko pridobi vpogled v pivske navade. 

 

V evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije sta poraba čistega alkohola na 

prebivalca in breme bolezni, povezanih z alkoholom, še enkrat večja od povprečja v svetu. 

Alkoholu lahko pripišemo kar osem odstotkov vsega bremena bolezni, kar je v letu 2003 

znašalo za Evropsko unijo 125.000 milijard evrov oziroma 1,3 odstotka bruto domačega 

proizvoda, vključno z 59 milijardami evrov izgube zaradi zmanjšane produktivnosti kot 

posledice odsotnosti z dela, nezaposlenosti in izgube delovnih dni zaradi prezgodnje smrti. 

 

V Parizu je bila leta 1995 sprejeta Evropska listina o alkoholu, ki je opozarjala na pravico 

ljudi do zaščite pred negativnimi posledicami rabe alkohola in pozivala države k 

ukrepanju. 

 

V letu 2006 je bila sprejeta Strategija za pomoč državam članicam pri zmanjševanju škode 

zaradi alkohola. Ključni cilji strategije so bili: zaščita mladih, otrok in nerojenega otroka, 
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zmanjševanje poškodb in smrti zaradi z alkoholom povezanih nezgod, preprečevanje 

škode, povezane z alkoholom, pri odraslih in zmanjšanje negativnih učinkov na delovnem 

mestu. Potem je tukaj še izobraževanje, vzgoja in dvig ozaveščenosti o učinkih tvegane in 

škodljive rabe alkohola in o ustreznih vzorcih pitja, razvoj in vzdrževanje skupne baze 

dokazov na ravni EU. 

 

Za boljše povezovanje v okviru EU in izmenjavo informacij ter dobrih praks so bile vsake 

dve leti organizirane konference o alkoholni politiki: Varšava 2004, Helsinki 2006, 

Barcelona 2008, Bruselj 2010 in Stockholm 2012. 

 

Leta 2010 je bila v Ženevi sprejeta Globalna strategija SZO o zmanjševanju škode, ki 

nastane zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola.  

 

Za izvajanja globalne strategije v Evropski regiji je bil sprejet Evropski akcijski načrt SZO 

za obdobje od 2012 do 2020. (Petrič, 2014) Evropskim državam naj bi pomagal pri 

uresničevanju alkoholne politike in bil hkrati tudi podlaga za spremljanje napredka na tem 

področju. 

 

Pripravljena je bila tudi vrsta analiz o učinkovitosti in cenovni učinkovitosti posameznih 

ukrepov, na podlagi katerih se bo lahko politika lažje odločala pri postavljanju prioritet. 

Vzpostavljen je bil Evropski informacijski sistem na področju tvegane in škodljive rabe 

alkohola, katerega rezultat so poročila o alkoholu, ki vključujejo podatke tako o rabi 

alkohola in s tem povezani škodi kot tudi o ukrepanju na tem področju. 

 

V Sloveniji je bil leta 2003 sprejet Zakon o omejevanju porabe alkoholnih pijač (ZOPA), 

ki je bistveno prispeval  k omejevanju dostopnosti do alkoholnih pijač, še posebno za 

mlade. 

 

Uživanje alkohola med mladimi je v celotni Evropi velik socialni in zdravstveni problem. 
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Tukaj igra pomembno vlogo zdravstvena vzgoja, ki je sestavni del promocije zdravja, saj 

zagotavlja razvoj posameznika in izobraževanje o zdravju. Promovira zdrav življenjski 

slog. Njen namen je spodbuditi posameznika, da bi skrbel za ohranjanje lastnega zdravja in 

razvil vedenjske vzorce za zdrav način življenja (Zurc, Torkar, Bahun, Pajk, 2010). 

 

V Sloveniji se uživanje alkohola ob prisotnosti drugih substanc pogosteje pojavlja pri 

srednješolcih, najpogosteje s tobakom in marihuano (Zalta, Kralj, Zurc, Lenarčič, Medarič, 

Simčič, 2008). 

Raziskava »Mladi in alkohol v Sloveniji« je pokazala na več dejavnikov zlorabe alkohola. 

Mladi najpogosteje pijejo alkoholne pijače skupaj s svojimi starši, in sicer bolj pogosto kot 

sami, s prijateljem, partnerjem,… 

  

2.9  Ukrepi, ki preprečujejo škodo prekomernega uživanja alkohola 

 

Po drugi svetovni vojni so si mnoge države pospešeno opomogle od vojnih razdejanj, toda 

vzporedno z dvigom standarda je raslo tudi število alkoholikov, Zato so se po vojnih letih 

začela resna raziskovanja na tem področju, da bi se ustavilo vse hitrejše širjenje 

alkoholizma in drugih odvisnosti. Alkoholizem se je začel enako širiti tudi v nerazvitih 

državah sveta, zato so znanstveniki in drugi strokovnjaki, ki so upoštevali vsa ta dejstva, 

prišli do mnogih koristni odkritij, statistik in izkušenj. Alkoholizem povzroča ogromno 

škodo posameznikom, družinam in družbi. (Poljak, 1995; 135) 

V okviru Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije so bile sprejete strategije, 

akcijski načrti in smernice za omejevanje škode zaradi rabe alkohola, ki pa imajo status 

priporočil. 

Nekateri ljudje, ki zagovarjajo interes zdravja, si na področju alkohola prizadevajo 

uveljaviti stališče, da alkohol ni navadna dobrina in jo moramo zato na ravni države in 
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mednarodno ustrezno regulirati glede dostopnosti in oglaševanja ter uveljaviti ukrepe, ki 

dokazano učinkovito preprečujejo škodo. (Činč, Petrič, 2010) 

 

Med dokazano učinkovite ukrepe se uvrščajo: 

 davčna in cenovna politika, ki zmanjša cenovno dostopnost alkoholnih izdelkov; 

 ukrepi za zmanjšanje dostopnosti do alkohola (prostorska in časovna dostopnost, 

starostne omejitve za nakup alkoholnih izdelkov); 

 omejevanje oziroma prepoved oglaševanja alkoholnih izdelkov; 

 preprečevanje neregistrirane proizvodnje alkoholnih pijač; 

 ukrepi za preprečevanje vožnje in alkohola; 

 ukrepi v pivskih okoljih; 

 zdravstveni ukrepi (svetovanje glede škodljive in tvegane rabe alkohola pri 

osebnem zdravniku, zdravljenje odvisnosti); 

 ozaveščanje javnosti in posameznih skupin prebivalstva; 

 aktivnosti za preprečevanje škode v lokalni skupnosti in na delovnem mestu; 

 spremljanje in poročanje o stanju in učinkovitosti ukrepanja. (Činč. Petrič, 2010; 

12) 

Menim, da je potreben je celovit pristop, skratka celovita alkoholna politika, ki se mora 

redno spremljati in posodabljati. Uspeh je zagotovljen, če alkoholna politika predstavlja 

kombinacijo različnih ukrepov. 

V primarnem zdravstvenem varstvu se pri nas že izvaja kratko preventivno svetovanje 

glede tveganega in škodljivega pitja, ki vključuje ugotavljanje pivskih navad in kratko 
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motivacijsko svetovanje. Svetovanje je del  programa preventivnih zdravstvenih pregledov, 

ki so jih deležni moški  po 35 letu in ženske po 45.letu. 

Pri nas je zdravljenje odvisnosti od alkohola plačano iz sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Odvisnost od alkohola predstavlja resen in zelo velik problem za 

posameznika. Po navadi alkoholik uporablja veliko obrambnih strategij kot so zanikanje, 

izgovori, projekcijo (obtoževanje in obsojanje drugih, pogosto žene), drobljenje (stvarnost 

si drobi na koščke, okolici pa ponuja dele, ki so pozitivni) in zmanjševanje. (Ziherl, 1989; 

80) 

»Obrambe človeka, odvisnega od alkohola, imajo namen zavarovati njegov jaz in ohraniti 

njegovo samospoštovanje. Ker pa mu s tem branijo tudi videti resnico o sebi, v bistvu 

odvisnemu od alkohola škodujejo.» (Ziherl, 1989; 80) 

 

3  VPLIV ALKOHOLA IN BREZPOSELNOST 
  

Ljudje pijejo kadar se snidejo, kadar se razhajajo. Pijejo kadar so veseli, da dajo duška 

veselju, pijejo, kadar so žalostni, da se potolažijo. Pijejo kadar so dobre volje; pijejo kadar 

so jezni, da jezo poplaknejo. Pijejo, kadar so brez skrbi, pijejo, da si skrbi preženejo. 

Pijejo, kadar so vroči, da se ohlade, pijejo, kadar jih zebe, da se ogrejejo. Vedno obstaja 

razlog. 

Alkohol, večinoma v obliki etanola, spremlja ljudi že od davne zgodovine, več tisoč let. 

Ljudje se ga poslužujejo zlasti zaradi tega, ker so pod vplivom alkohola bolj sproščeni in se 

dobro počutijo, čeprav je njegov farmako-kinetični vpliv na centralni živčni sistem 

sedativen. Precej manj so med ljudmi znani vplivi alkohola na druge organske sisteme v 

telesu, saj postanejo vidni šele takrat, ko se klinično izrazijo kot bolezen. Delovanje 

alkohola v telesu je odvisno od njegove koncentracije v krvi. 
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Njegov vpliv na fiziološke procese je kompleksen, tako da na določen organ vpliva z več 

nasprotujočimi si učinki. 

V novejšem času je dobro znan ugoden učinek rednega pitja manjših količin alkohola na 

srce, hkrati pa je dokazano, da je alkoholizem močan napovedni dejavnik za razvoj 

hipertenzije. Deluje neposredno na sluznico prebavnega trakta, posredno pa na ledvično 

funkcijo, na izločanje hormonov, na imunski sistem, na ionsko ravnotežje v telesu ter na 

regulacijske mehanizme. Še posebej pomemben je tetratogen vpliv alkohola na razvijajoči 

si zarodek. 

Etanol sem v tej diplomski nalogi že omenil. Je majhna, v vodi topna molekula, ki se po 

zaužitju zelo dobro absorbira iz prebavnega trakta. Približno 20% popitega alkohola se 

absorbira v želodec, ostalih 80% pa v tankem črevesju. Če se alkohol uživa na tešče, 

njegova koncentracija v krvi doseže največjo vrednost že po 30 minutah. Kadar ga 

uživamo skupaj s hrano, upočasnimo njegov absorpcijo. 

Alkohol reagira z vrsto zdravil. Lahko direktno voliva na absorpcijo zdravilnih učinkovin. 

Prisotnost alkohola v prebavilih lahko poveča tudi prekrvavitev v prebavilih ter zmanjša 

hitrost praznenja želodca (Wayne Jones, 2004). 

Najpomembnejše skupine zdravilnih učinkovin, s katerimi prihaja do signifikantnih 

interakcij z alkoholom so opioidni analgetiki, nesteroidne protivnetne učinkovine, 

triciklični antidepresivi, antipshihotiki, antikonvulzivi, hipnotiki, anestetiki, 

antihistaminiki, peroralni antidiabetiki in mnoge nedovoljene droge. 

Izpostaviti je potrebno starostnike, za katere je značilno da uživajo več različnih zdravil 

hkrati. Tu je opazno počasnejše praznenje želodca in upočasnjeno peristaltiko, kar vodi v 

večjo absorbcijo alkohola iz prebavnega trakta. 

Med starostniki se zloraba alkohola povečuje (Hallgren, Hoegberg, Andreasson, 2009), 

zato menim, da je to populacija, pri kateri je potrebno pri vrednotenju terapije pozornost 

posvetiti interakcijam z alkoholom. 
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Kar se tiče genov in genetike, že približno dvajset let vemo, da je alkoholizem tudi gensko 

pogojen, vendar moramo za razumevanje nastankov alkoholizma upoštevati naslednje 

okoliščine (Rugelj, 2000): alkohol je v naši kulturi povsod prisoten, je najboljše 

pomirjevalo in človek je vedno iskal nadomestne užitke. 

Pri alkoholikih in njihovih družinskih članih so identificirali gene, ki so povezani z 

nastankom alkoholizma in drugih psihogenih motenj (Begleter, 1995, Reich, 1996, Yang, 

2005). Izsledki študij so pokazali, da je razvoj odvisnosti od alkohola tesno povezan z 

ekspresijo določenih genov, interakcijo ključnih proteinov in psihologijo okolja. Občutljive 

genske regije so locirane na kromosomih 1, 2, 4, 5, 7 in 11. 

Primarno vlogo pri razvoju alkoholizma imajo geni, ki kodirajo encime, ki sodelujejo v 

presnovi alkohola v človeškem telesu. Gre za dva encima: ADH in ALDH. 

Detekcija kandidatnih genov za alkoholizem omogoča iskanje novih pristopov zaščite pred 

razvojem odvisnosti od alkohola. 

 Tukaj pod drobnogled postavljam socialno okolje. Pripadnost socialnim skupinam in 

določeni kulturi pomeni, da se prevzame tudi njihov odnos do alkohola – ali pa se razvije 

ravno nasprotno: odklanjanje in obramba. Prezahtevni in obremenjujoči socialni odnosi 

so lahko dejavnik tveganja, saj je alkohol kot olajševalec vedno pri roki. Pomemben je 

vpliv vrstnikov, šole, delovnega mesta in prostočasnih aktivnosti. Nezaposlenost, socialno 

– eksistenčne težave, brezperspektivnost, vedno več nestabilnih in razbitih družin ter ulici 

in televiziji prepuščena vzgoja, so pomembni vzročni dejavniki za začetek rabe oziroma 

škodljive rabe alkohola. (Auer, 2002; 41) 

 Vrste pitja s socialnega vidika so: 

 Ritualno pitje(na primer ob raznih jubilejih, proslavljanjih, zaključkih, poslovnih 

dogodkih). 

 Socialno sprejemljivo pitje izven strogih ritualnih okvirov. 
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 Individualno pitje iz potrebe, na primer s ciljem zmanjšanja tesnobnosti, napetosti 

in potrtosti ali zadovoljive potrebe po občutku moči. (Auer, 2002; 41) 

Sam opažam, da je v Sloveniji pitje s socialnega vidika zelo razširjeno, še posebno pa 

ritualno pitje, ko se ob posameznem pomembnem dogodku (rojstni dan) zbere veliko ljudi, 

ki seveda uživajo alkoholne pijače (kot na primer pivo, likerje, vodko). 

Dejstvo je, da je splošna družbena klima do alkohola skoraj povsod po svetu zelo strpna 

oziroma ga deloma celo propagira. Mnogi se žal presenetljivo malo zavedajo njegove 

škodljivosti. 

 

3.1  Pomembnost dela in zaposlitve 

 

Menim, da je delo in odnos do dela zelo pomembna zadeva v človekovem življenju. Delo 

oziroma zaposlitev ima veliko funkcij. Ne gre samo za služenje denarja, gre tudi za 

socializacijo, občutek koristnosti, prispevek k napredku in razvoju družbe, druženje, razvoj 

sposobnosti oziroma kompetenc posameznika, ki si jih s poležavanjem oziroma brezdeljem 

ne bi pridobil. Brezposelna oseba je za veliko prikrajšana. Vse to negativno vpliva na to 

osebo, saj se ne more ustvarjalno izražati in prispevati družbi. 

 

»Izguba dela in zaposlitve predstavlja močan stres. Stres pomeni doživljanje stiske in v 

istem trenutku tudi odgovor na grozeče dogodke ali izzive. Vzroki so lahko okoliščine, 

različni telesni, duševni in socialni dejavniki, ki ogrožajo človekovo ravnovesje.« (Pačnik, 

1995; 25) 

 

Pri izgubi dela in zaposlitve pride do stresa, ki povzroči takojšnje psihofizične odzive; 

poveča se izločanje nekaterih hormonov, kot je adrenalin, pospeši se bitje srca in dviga 

krvni tlak, spreminja se tudi občutljivost kože. (Pačnik, 1995; 25) 

 

Ob izgubi zaposlitve se lahko pojavi depresivnost. Potrtost, žalost, nemoč in 
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brezperspektivnost so prva doživljanja, ki peljejo k občutkom nemoči, izgubljenosti in 

brezizhodnosti. Številni strokovnjaki opozarjajo na neprilagojeno razmišljanje in vedenje 

depresivnih ljudi pa tudi na njihovo popačeno doživljanje stresnih situacij. Stanje, v 

katerem se znajde takšna oseba, že nekaj časa ne zadovoljuje njegovih osnovnih oseb. To 

se začne kazati kot frustriranost in naraščajoča jeza. Takšen človek postane vezan zaradi 

blokiranega izražanja agresivnosti ali pa sovražen do tistih do katerih je zdaj bolj ali manj 

odvisen. Mora zadrževati jezo, kar ga čedalje bolj vznemirja in sčasoma pripelje do 

občutkov nemoči in do samoobtoževanja. (Pačnik, 1995; 61) 

 

Ljudje, ki premalo spoštujejo sami sebe, so manj sposobni premagati stiske in pogosteje 

dopustijo, da se takšno razpoloženje celo posploši. Faktor nemoči ali ranljivosti je povezan 

z nizkim samospoštovanjem, primerno samospoštovanje pa je zaščitni faktor. (Pačnik, 

1995) 

 

»Depresivni ljudje so agresivni, čeprav sami pretirano ali zavestno krivijo za vse samo 

sebe in nikogar drugega. To agresivnost njihovi bližnji zaznajo. Ožja okolica se takšnih 

ljudi začne izogibati, saj so v kazanju svoje nemoči hudo naporni.« (Pačnik, 1995; 61) 

 

Skratka delo igra zelo pomembno vlogo v življenju vsakega človeka. Osamosvajanje, 

telesni in umski razvoj so osnova, da se bo človek usposobil za delo, ki ga veseli in ima 

zanj večje sposobnosti. (Ramovš, 1981) Pomembno je tudi, da v zakonski zvezi mož in 

žena skupaj poprimeta za gospodinjska dela in razna  hišna dela. S tem krepita svoj odnos 

in ostajata aktivna, kar je zelo pomembno.  

 

Kot sem že omenil, ima delo oziroma ustrezna zaposlitev veliko vlogo v človeškem 

življenju. Z delom se zasluži za urejeno in dostojno življenje. Obstaja pa tudi druga 

skrajnost, ki se imenuje pretirano delo oziroma garanje. Tukaj je potrebna previdnost, da 

oseba ne pade v to stanje. V sodobnem času veliko ljudi pretirano dela oziroma gara. 

Razlogi so lahko različni: želja po visokemu standardu, beg od neprijetnih situacij oziroma 
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razmerij,…Obstaja seveda tudi druga skrajnost, ki se ji reče lenoba oziroma delomrzništvo. 

(Ramovš, 1981) 

 

Menim, da velika večina ljudi vseeno zavzame zdrav odnos do dela. Delo daje smisel 

človeškemu življenju.  Z delom se zadovoljujejo osebne potrebe  in skupne družbene 

potrebe. 

 

Dejstvo je (kot sem že omenil), da kdor je dolga leta opravljal dobro plačano, a dolgočasno 

delo, bi na primer lahko naredil več za svoje zdravje, če bi se preizkusil na drugem 

delovnem mestu. Navidezna varnost, ki jo prinaša takšno delo, je bojišče, s katerega ljudje 

prihajajo poraženi in strti. (Pačnik, 1995; 78) 

 

Ljudje, ki izgubijo zaposlitev različno reagirajo. Ob izgubi dela se težave pri nekaterih 

povečujejo, za druge pa je to trenutek, ko napnejo vse svoje moči, da bi se izkopali iz  

neprijetnosti, ki jih prinaša brezposelnost. 

 

Človek je družbeno bitje. Mora in želi se povezovati z drugimi ljudmi.  Delo oziroma 

zaposlitev ima tudi veliko socialno vlogo. Med delom poteka v komunikaciji z drugimi 

zaposlenimi  tudi proces socializacije osebe.  

 

3.2  Nezaposlenost in posledice za družbo 

 

»Brezposelnost in občutek varnosti sta dva pojma, ki jih je potrebno podrobneje analizirati. 

Občutki varnosti se morajo v človeku porajati že od najnežnejšega obdobja naprej. Takšna 

osnova je pomembna zato, ker pozneje vpliva na človekovo zdravje ali bolezen, mu 

omogoča , da se sproščeno izraža, raziskuje in ustvarja zadovoljive medčloveške odnose. 

Pri vsakem človeku je občutek varnosti ključ za razvoj zdrave in zrele osebnosti.« (Pačnik, 

1995; 40) 
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Nenadna brezposelnost lahko resno omaja občutek varnosti, sproži lahko zelo močne 

nevrotične reakcije, da nazadnje spontano izražanje ni več možno ali pa je povsem 

blokirano.(Pačnik, 1995) 

 

Človek lahko izgubi vizijo življenjske radosti ali pa so privlačne reči zelo zdesetkane. Iskal 

se bo iskal v nerealnih fantazijah, namesto da bi si prizadeval za ustvarjalno izpričevanje 

svojega bivanja. Končna posledica takšnega umika v fantazije so živčne in telesne motnje 

ter nezanesljivost. 

 

Ekonomisti razlikujejo številne kategorije. Prva je frikcijska nezaposlenost, ko delavci 

zamenjajo službe, vendar takoj ne začnejo z delom v novi službi. Brezposelni so le kratek 

čas, ko iščejo službo ali čakajo, da prevzamejo novo delovno mesto. Druga je strukturna 

nezaposlenost in pomeni stanje, ko so razpoložljiva tako delovna mesta kot delavci, ki 

iščejo zaposlitev, vendar pa delavci ne ustrezajo delovnim mestom. Obstajajta dve vrsti: 

regionalna in sektorska. Tretja je ciklična nezaposlenost, ki pomeni nihanja. 

 

Marx je menil, da je nezaposlenost posledica samega kapitalističnega sistema. Menil je, da 

na daljši rok kapitalistična gospodarstva ne bo mogoče upravljati na takšen način, da bo 

nezaposlenost odpravljena. Menil je, da tržne sile ne bodo same od sebe zmanjšale 

nezaposlenosti. Nezaposlenost je obravnaval kot endemičen problem kapitalizma in 

problem, ki se lahko poslabšuje. (Haralabos, Michael in Martin Holborn; 2001) 

 

Adrian Sinfield trdi, da nezaposlenost razvrednoti oziroma zniža standard oziroma 

kakovost življenja v družbi. Nezaposlenost lahko vodi v marginalizacijo nekaterih članov 

družbe. Tisti, ki niso delali čutijo, da nimajo nobenega deleža v družbi. Povezanost med 

nezaposlenostjo in široko paleto družbenih problemov so ugotavljali akademiki, politiki in 

novinarji: bolezen, prezgodnja smrt, poskusi samomora in dejanski samomori, razpad 

zakonske zveze, pretepanje otrok, rasni spori in nogometno huliganstvo so nekateri izmed 

takih primerov. 
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Verjetno so najočitnejše posledice nezaposlenosti finančne narave. Obstajajo pa tudi 

socialne posledice nezaposlenosti. Nezaposlenost praviloma zmanjšuje družbene stike. 

Delo daje občutek smisla.  

 

Ena od možnih koristi brezposelnosti pa je več prostega časa. Vendar pa raziskave kažejo, 

da so se z nezaposlenostjo povečale le določene vrste dejavnosti. Brezposelni preživijo več 

časa ob gledanju televizije, opravljanju hišnega dela, branju, vključevanju v uporabne 

aktivnosti in hobije. 

 

Najbolj pa so pretresljive trditve o posledicah nezaposlenosti na zdravje. Te osebe naj bi 

imele slabše duševno zdravje kot tisti s službo. Tu je še višja smrtnost brezposelnih oseb in 

višja stopnja samomorilnosti. Izguba službe ne vpliva zgolj na osebo kot posameznika 

ampak tudi na njegovo najožjo družino. Pomeni močan stres. Stres pomeni doživljanje 

stiske in v istem trenutku tudi odgovor na grozeče dogodke ali izzive. Pri osebi prihaja do 

sprememb v vedenju, ki je nasičeno predvsem z negativnimi emocijami, vse skupaj pa je 

povezano s finančnimi skrbmi. V tem primeru se je priporočeno pogovoriti z družino, misli 

in občutja pa ne zadrževati v sebi. Priporočljivo je, da oseba govori o lastnem počutju in 

čustvih. Dobro je, da najbližji družinski člani dobijo realen vpogled v to kako bo 

brezposelnost vplivala na družino. Za ostale družinske člane bo veliko lažje, če bodo 

vedeli, da se oseba situacije dobro zaveda in, da je usmerjena v njeno reševanje. 

 

»Zaradi stresa ob izgubi zaposlitve ljudje (pogosto) nimajo moči, da bi se ustrezno 

spopadali s težavami. Njihov pogled na resničnost pa je pogosto zamegljen, odzivi na 

dogodke so prehudi glede na njihovo težo. Tako postajajo ljudje čedalje manj sposobni za 

spopadanje z novimi življenjskimi izzivi, ki so stresni.« (Pačnik, 1995; 26) 

 

»Bolj optimistični in bojeviti ljudje se zagrizeno borijo za življenje ali njegovo kakovost, v 

sebi pa razvijejo tudi boljšo imunsko obrambo kot tisti, ki se kar vdajo v usodo.« (Pačnik, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emocije&action=edit&redlink=1
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1995; 26) 

Pomembno je premagovati stres, ki nastane ob izgubi zaposlitve in delovati v smeri 

zastavljenih ciljev, ki so: 

1. Zmanjšati dejavnike tveganja za zdravje. 

2. Izboljšati medčloveške odnose doma. 

3. Pridobiti si več znanja in povečati svoje zmogljivosti. 

4. Biti ustvarjalen. (Pačnik, 1995; 30) 

 

»Pogosto pa ljudje , ki izgubijo zaposlitev postanejo hudo depresivni in obupani, nagibajo 

se k nesrečam ali celo poskušajo narediti samomor, začnejo segati po umetni omami in 

pogosteje doživljajo različne psihosomatske težave, ki se pokažejo v delovanju srca in 

ožilja. Postanejo lahko celo hudo duševno moteni.«  (Pačnik, 1995; 31)  

Potrebno je ukrepati tako, da se zmanjša stresne učinke. 

 

Oseba, ki izgubi zaposlitev, lahko začne obiskovati Karierna središča, ki nudijo veliko 

storitev. 

 

Kaj nudijo Karierna središča? 

 dostop do informacij na spletu in osebno informiranje, 

 dostop do ponudbe prostih delovnih mest in informacij o lokalnem trgu dela, 

 dostop in pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere (portal 

PoiščiDelo.si, eSvetovanje, interaktivni računalniški program za izbor 

poklicev Kam in kako) 

 podpora svetovalca pri aktivnem iskanju zaposlitve, 

 osnovno karierno svetovanje in spremljanje aktivnosti iskanja zaposlitve za 

brezposelne osebe in druge iskalce zaposlitve. (www.zrsz.si, 2016) 

 

 

Prepleteni problemi trga dela niso samo slovenski problem. So problem vse Evrope 

https://www.poiscidelo.si/
https://www.poiscidelo.si/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.zrsz.si/
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(Muller in Gangl, 2003). Glede prehoda mladih v sfero delo so razlike po državah. 

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost pomeni sposobnost, da jim med delovno 

kariero in v novih razmerah uspe brez večjih težav pridobiti novo delo za lastno 

preživljanje. Problem zaposljivosti pa pomeni, da ima to sposobnost veliko ljudi slabše 

razvito. 

 

3.3  Zdravljenje odvisnosti od alkohola 

 

Sodobno zdravljenje ljudi z odvisnostjo od alkohola je kombinacija psiholoških, socialnih 

in farmakoloških ukrepov (Rus in Makovec, 2004). Večina ljudi, ko vzpostavi abstinenco 

in izginejo odtegnitveni znaki, potrebuje za dolgoročnejše obvladovanje svoje odvisnosti 

tudi socio-psihoterapevtsko zdravljenje. 

 

Del celostnega zdravljenja odvisnosti so tudi telesna aktivnost, psiho-edukacija, učenje 

socialnih spretnosti, vzdrževanje strukturiranosti, vključevanje svojcev in oseb iz 

delovnega okolja. (Rus Makovec, 2004) 

 

Štiri področja uspešnosti zdravljenja so pomembna, tako za posameznika kot za družbo: 

abstinenca ali zmanjšanje rabe alkohola, izboljšanje osebnega zdravja, boljše socialno 

funkcioniranje in pomembno zmanjšanje ogrožanja javnega zdravja in varnosti. Pitje 

alkohola ni bolezen, odvisnost od alkohola pa je bolezen. Odvisnost je bolezensko vedenje, 

ne glede na obliko, v kateri se kaže. Brez zdravljenja večini alkoholikov ne uspe premagati 

odvisnosti. (Ziherl, 1989) 

 

Odvisnost je težko zdraviti. Osebo je mogoče zdraviti, če si tega želi. Zdravljenje je lahko 

uspešno. V današnjem času je uveljavljeno skupinsko zdravljenje alkoholikov. Razvilo se 

je družinsko zdravljenje odvisnih od alkohola. Zdravljenje je potrebno prilagajati ljudem. 

Oseba, ki je odvisna od alkohola, mora biti za zdravljenje motivirana – mora si želeti 

zdraviti. To je pogoj, da bo zdravljenje uspešno. Večina ljudi, ki so odvisno od alkohola, je 
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za zdravljenje slabo motivirana. Po navadi jih mora nekdo prisiliti, da se začnejo zdraviti. 

Poznamo tako imenovane terapevtske skupine, ki ponujajo odvisnemu od alkohola 

možnost poistovetenja in pripadnost skupini. Ponuja mu tudi zrcaljenje. Skupina mu 

pomaga spoznati lastno vedenje. Skupina mu lahko ponuja tudi pridobivanje 

samospoštovanja. Skupina mu lahko pomaga videti, kje so poti za reševanje vsakdanjih 

problemov. Daje mu občutek, da je vreden spoštovanja. Srečujejo se vsak dan, pogovori 

običajno trajajo uro in pol. Pogovor je sredstvo skupinske terapije. S pogovorom si pacienti 

sporočajo mnenja in čustva, na osnovi katerih posameznik postopoma spregleda svoje 

vedenje. (Ziherl, 1989) 

 

Pogovor ima veliko funkcij. Lahko se ponovno vzpostavi stik s sočlovekom, sporoča se 

svoje želje in potrebe in spoznava želje in potrebe sočloveka. Terapevt ima nalogo, da 

usmerja skupino. Pomembna skupina je skupina svojcev. V njej poteka tako imenovano 

družinsko zdravljenje. Med zakoncema v družini se mora najprej vzpostaviti 

sporazumevanje. Pogovor je začetek sporazumevanja, ki lahko vodi do obnovitve odnosov 

v družini. Zdravi in zadovoljujoči odnosi v družini so nujni za osebnostni razvoj vsakega 

družinskega člana in za samospoštovanje vsakega med njimi. 

 

Skladni čustveni odnosi v družini so pomembni za zadovoljno življenje brez alkohola. 

Pomembna je tudi telesna rekreacija in zaposlitvena terapija. Telesna rekreacija ima namen 

odpraviti telesna posledice odvisnosti, predvsem pa izboljšati telesno zmogljivost.(Ziherl, 

1989) Zelo pomembna je tudi zaposlitven terapija. Oseba, ki je odvisna od alkohola, je 

zanemarila delo in postala neredna.  

 

Popolna treznost je nujna za uspešno zdravljenje! (Rugelj, 2000) Včasih so alkoholiku 

skušali pomagati tako, da so ga streznili in mu s pomirili pomagali, da je laže prebrodil 

abstinenčne težave. 

 

Leta 1964 je pokojni profesor doktor Vladimir Hudolin (1922-1996) organiziral sistem 
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kompleksne socialno psihiatrične obravnave alkoholikov. Ustanovil je Center za 

zdravljenje in preučevanje alkoholizma in začel zdraviti alkoholike. 

 

3.4  Mokra kultura 

 

Za mokro kulturo je značilno, da je alkohol lahko dostopen, da so kriteriji glede njegove 

uporabe ohlapni in da je družba kot celota preveč strpna do tistih, ki pijejo več, kot bi bilo 

dobro zanje. 

 

V mokrih kulturah je sorazmerno več tudi odvisnikov od alkohola. To vse je lastno tudi 

Sloveniji. Pivske navade so po regijah različne, ker je tudi umrljivost zaradi alkohola 

različna. Najbolj je zaradi prekomernega uživanja alkohola ogrožena Dolenjska, za njo pa 

severovzhodna Slovenija. V Evropi je Slovenija na vrhu držav po zaužitem alkoholu na 

prebivalca, saj poraba čistega alkohola v Sloveniji niha med 9 in 13 litri na državljana in 

presega povprečno porabo alkohola v Evropi.  

 

»Menim, da ima velik pomen pri ozaveščanju prekomernega uživanja alkohola telesna 

kultura. Sodoben industrijski razvoj je s čedalje večjo avtomatizacijo in z zmanjševanjem 

fizičnega dela zmanjšal človekovo telesno dejavnost. Ljudje preprosto ne znajo več hoditi. 

Končno rezultat vsega tega je hitra utrujenost.« (Rugelj, 1983; 297)  

 

Smiselna telesna kultura človeku zvišuje telesno in duševno vzdržljivost, podaljšuje 

življenjsko dobo, zvišuje delovno učinkovitost, utrjuje zdravje. Vpliva na hitrost 

reagiranja, skladnost gibov, zbranost, vztrajnost, odločnost in pogum. (Rugelj, 1983; 297) 

Telesno naprezanje poživlja duhovno in čustveno dejavnost in zmanjša potrebo po 

opijanju. 

 

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je v Sloveniji leta 2006 registrirana poraba 

čistega alkohola znašala 10,5 litra na prebivalca. Letna poraba posameznih vrst alkoholnih 
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pijač je bila 97,3 litra piva na prebivalca, 42,4 litra vina na prebivalca in 2,4 litra žganih 

pijač na prebivalca. Odrasel prebivalec je torej v letu 2006 spil 46,30% alkohola s pivom, 

44,45% z vinom ter 9,25% z žganimi pijačami. 

 

V nadaljevanju predstavljam stopnjo umrljivosti zaradi alkohola po regijah. Najvišja 

umrljivost je v Pomurski regiji, kar po mojem mišljenju lahko pripišemo veliki stopnji 

brezposelnosti. Najnižja je v Osrednjeslovenski regiji. 

 

Umrljivost zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze je klasičen zdravstveni kazalec škodljive 

rabe alkohola. Slovenija izstopa po visoki standardizirani stopnji umrljivosti zaradi bolezni 

jeter in ciroze ter samomora. Število samomorov v slovenskih občinah je v korelaciji s 

številom z alkoholom povezanih diagnoz, prevalenca z alkoholom povezanih psihiatričnih 

motenj je najboljši napovednik regionalnih stopenj samomora. 

 

Slika 3.1: Stopnja umrljivosti zaradi alkohola po regijah na 100.000 prebivalcev 

 

 

Vir: Večer (2016) 

 

Med letoma 1990 in 2013 je bilo v Sloveniji izvajanih 55 preventivno-promocijskih 

programov, kampanj in akcij. Naj naštejem samo nekatere: 
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 Čista nula- čista vest leta 2012, 

 Delovno mest brez alkohola leta 2011, 

 Krepitev družin leta 2011, 

 Alkohol in mladi – ozaveščanje mladih o tveganem pitju alkohola leta 2011, 

 0,0 šofer. Trezna odločitev leta 2010, 

 18 je zakon! (2010), 

 Izštekani (2010), 

 Ne-odvisen.si leta 2010, 

 Preprečevanje odvisnosti med Romi in Sinti (2010), 

 CHAPS leta 2007 do 2010, 

 Temna stran mavrice  2007-2008, 

 Moja odločitev leta 2006, 

 Čili za delo leta 2005, 

 Žuram s prijatelji ne z drogo leta 2004, 

 Otroci za varnost v prometu leta 2002, 

 Z glavo na zabavo leta 2000, 

 Rola se mi tudi brez alkohola leta 1999. (Zorko, Hočevar, Kamin; 2013) 

 

Menim da so te delavnice imele pozitiven vpliv, problema alkoholizma na nacionalni ravni 

pa vseeno niso odpravile. Imamo mokro kulturo in tradicijo. To je problem. 

 

 

4   RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Moja raziskava sodi (zaradi narave proučevanega problema) na področje kvalitativnega 

raziskovanja. V skladu z značilnostmi kvalitativnega raziskovanja sem bil pri obravnavi 

problema fokusiran na prakse in procese ter v manjši meri na izide. (Kogovšek, 2005) 
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Po Mesecu (Mesec, 1998) je kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen 

kontakt z vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne in odražajo vsakdanje 

življenje oseb, skupin ali družb. V splošnem preučuje, kako ljudje v določenih situacijah 

razumejo ali si razlagajo vsakodnevne dogodke ter kako na njih reagirajo. 

 

Želel sem dobiti celosten pogled v kontekst, od znotraj zajeti podatke o zaznavah akterjev. 

Poleg izbire ustreznih metod so glavne značilnosti kvalitativnega raziskovanja: 

prepoznavanje in analiza različnih perspektiv, raziskovalčeva refleksija o raziskavi kot o 

delu procesa produkcije znanja ter različnost pristopov in metod. (Flick, 2009) 

 

Raziskovalec je nastopal v vlogi instrumenta (kot mediator in akter) pri pridobivanju 

podatkov, z opravljenimi pol strukturiranimi intervjuji. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v naravnem okolju opazovanca oziroma udeleženca. Moj 

cilj je bil osvetliti pereč problem brezposelnosti in prekomernega uživanja alkoholnih 

pijač, iskanje morebitne povezave, iskanje vzrokov za navedeni težave in podati predloge 

za rešitev omenjenega problema. Proces raziskovanja je bil induktiven (od posameznega k 

splošnemu). Ugotovite raziskave nisem generaliziral. 

 

Nisem postavljal hipotez in nisem preverjal teorij. Hipoteze so značilne za kvantitativno 

raziskovanje, raziskovalna vprašanja pa za kvalitativno. Če se ne postavi prave hipoteze ali 

če ne zastavimo pravega vprašanja, se lahko zgodi, da bo zbiranje podatkov ubralo drugo 

smer, kot je bil namen raziskave. Teoretično se lahko vsako raziskovanje začne s 

vprašanjem. Zanima me, zakaj se nekaj dogaja in kako. Veljavnost v kvalitativnem 

raziskovanju izražamo kot kredibilnost, verodostojnost oziroma zaupanja vredno. 

 

Postavil sem več raziskovalnih vprašanj, opravil šest polstrukturiranih intervjujev in 

pridobil odgovore oziroma rezultate, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 
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4.1  Metoda zbiranja podatkov 

 

Da bi prišel do rezultatov, sem opravil šest intervjujev z brezposelnimi osebami. Povprašal 

sem jih o njihovih pogledih na omenjeno stanje, splošnih stvareh in kulturi pitja 

(alkoholnih pijač). Izbral sem ljudi različnih profilov, starosti in mentalitet. 

 

Metoda zbiranja podatkov, ki sem jo izbral je bil intervju – polstrukturiran (individualni) 

intervju. Intervju pomeni konverzacija z namenom. Želel sem pridobiti poglobljena 

stališča. Merski instrument je bil vprašalnik. Vprašanja sem sestavil vnaprej. Vezana so 

bila na moja raziskovalna vprašanja, postavil pa sem par vprašanj vezane na 

posameznikove želje in poglede na življenje. Postavil sem tudi tri dodatna vprašanja. 

Poglavitne teme sem razdelil v sklope. Podatke sem zbiral na terenu. 

 

Intervju pomeni soočanje oziroma izmenjavo pogledov. Pove, kakšen je položaj 

udeleženca v raziskavi. Udeleženec je objekt našega raziskovanja. S tem, ko ga postavimo 

v položaj subjekta, mu damo aktivnost. Poudarek je na aktivni vlogi subjekta, ki soustvarja 

intervju. 

 

Iz zbranega gradiva sem izluščil stavke in dele besedila, ki so za raziskavo pomembni in so 

predstavljali odgovor na moja raziskovalna vprašanja. 

 

Intervjuji niso bili posneti. Glavni razlog je dejstvo, da se večina ljudi ne želi snemati (brez 

pametnega razloga) in so pri pogovoru bolj sproščeni. Bili so opravljeni na različnih 

lokacijah v Ljubljani, po dogovoru z intervjuvanci. Intervjuji so trajali različno: od 40 do 

80 minut (odvisno od osebe, lokacije). Potekali so v sproščenem in zaupnem vzdušju. 

Intervjuji so anonimni (glede na željo večine udeležencev). 

 

Postavljal sem vprašanja in si natančno zapisoval odgovore intervjuvancev. Analiziral sem 
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vsebino. Iz analize sem prišel do zanimivih ugotovitev. Analiza vsebine je metoda, s katero 

formalno na uveljavljen način strukturiramo kvalitativne podatke. 

 

Oblikoval sem kode, s katerimi sem označil bistvene sestavine podatkov. Koda je bila 

določena beseda. Na koncu sem izvedel interpretacijo. 

 

Kot že omenjeno sem izvedel šest intervjujev z osebami različne starosti, izobrazbe, 

kulture pitja in vedenja. Postavil sem veliko vprašanj vezanih na temo prekomernega 

uživanja alkoholnih pijač, stanja brezdelja oziroma brezposelnosti, pogledov na življenje in 

njihov ciljev v življenju. Postavil sem tudi nekaj hipotetičnih vprašanj. Zgodilo se je tudi, 

da posamezna oseba ni odgovorila na zastavljeno vprašanje. V takšnem primeru ni bilo 

odgovora, zato sem postavil tudi tri dodatna vprašanja. 

 

Citiral sem, kaj so te osebe povedale in si natančno zapisal njihove odgovore. Predstavil 

sem ugotovitve kvalitativne raziskave. 

 

4.2  Vzorec 

 

Intervjuval sem šest oseb, ki so bile prijavljene kot brezposelne osebe oziroma so bili 

vključene v izobraževalne programe preko Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje 

(ZRSZ). Osebe so različnih starosti, izobrazbe, prepričanj in imajo različne vrednote. Gre 

za osebe, ki prihajajo iz različnega okolja in imajo različne navade ter kulturo(versko in 

drugačno). 

 

Spoštoval sem anonimnost intervjuvanih oseb in etična načela. Vse sem seznanil z vsebino, 

ciljem in namenom raziskave, potekom raziskave, načinom zbiranja in obdelovanja 

podatkov, načinom poročanja o rezultatih ter načinom in trajanjem hranjenja podatkov. 

 

Povprašal sem jih o stanju brezposelnosti, njihove morebitne nagnjenosti k prekomernem 
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pitju alkoholnih pijač, vrednotah in pogledih na problematiko alkoholizma. Vse odgovore 

sem si zapisoval, izvedel kodiranje in predstavil rezultate raziskave. 

4.3  Raziskovalni problem in raziskovalno vprašanje 

 

Moj raziskovalni problem je prekomerno pitje alkoholnih pijač oseb, ki so brezposelne. 

Lahko bi rekli ali brezposelnost vpliva na prekomerno uživanje alkoholnih pijač in 

posledično alkoholizem. Kakšne so posledice uživanja alkoholnih pijač na organizem 

posameznika in na družbo?  

 

Zastavil sem več raziskovalnih vprašanj, s katerimi sem želel pridobiti želene informacije 

(vzroke za prekomerno uživanje alkoholnih pijač, posledice in soočanje s stanjem 

brezposelnosti). 

 

Raziskovalni problem predstavlja prekomerno uživanje alkoholnih pijač brezposelnih oseb.  

Zapisoval sem si transkripte (zapise) intervjujev. Analiziral sem odgovore in uporabil 

metodo kodiranja. 

 

Moja raziskovalna vprašanja so sledeča: 

 

 Kako se brezposelnost navezuje(vpliva) na prekomerno uživanje alkoholnih 

pijač? 

 Kakšne so posledice dolgotrajne brezposelnosti in posledice pitja alkoholnih 

pijač na posameznika in družbo? 

 Kakšne rešitve obstajajo za ta problem? 

 Kako se ljudje soočajo z brezposelnostjo? 

 Zakaj ljudje prekomerno pijejo alkoholne pijače? Kaj je poglavitni razlog? (Je 

mogoče vzrok stanje brezposelnosti?) 
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4.4 Obdelava podatkov in metoda kodiranja 

 

Bogdan in Biklen pravita, da gre pri metodi kodiranja »za to, da določimo vnaprej 

tematske vidike zbiranja podatkov, kasneje pa postanejo taki vidi kodirne kategorije.« 

Postopek kodiranja poteka na različne načine. Lahko v pridobljenih podatkih vnaprej 

poiščemo teme in vzorce, na podlagi katerih oblikujemo kodirne kategorije, lahko pa 

postopek izvedemo tudi v obratni smeri – kodirne kategorije določimo vnaprej. 

Uporabil sem prvi način, ki pomeni, da sem iz transkriptov (zapiskov) intervjujev izluščil 

teme, ki so v zvezi s cilji naloge in podajo odgovore na raziskovalna vprašanja, na osnovi 

le teh pa smo določili kodirne kategorije. Nato sem iz odgovorov razbral kodirne pojme v 

posamezni kodirni kategoriji in prikazal določene izjave, ki po mojem mnenju sodijo v 

kodirno kategorijo.    

Transkripte sem razdelil na posamezne stavke kot enote kodiranja in iskal kodirne pojme 

po metodi odprtega kodiranja. Odprto kodiranje je postopek razčlenjevanja, pregledovanja, 

primerjanja, konceptualizacije in kategorizacije podatkov. Rezultat je seznam kod, ki se 

kasneje grupirajo oziroma razvrstijo v kategorije (Strauss in Corbin, 1992). Kode, ki sem 

jih pripisal kodirnim enotam, sem primerjal s transkripti in oblikoval kodirne kategorije. 

Gre za metodo osnega kodiranja, ki omogoči ugotavljanje povezav med kodami in 

kategorijami (Vogrinc, 2008; 64). 

 

5   REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

 

Postopek kvalitativne analize lahko razdelimo na šest korakov: urejanje gradiva, določitev 

enot kodiranja, izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, definiranje 

kategorij in oblikovanje končne teoretične formulacije (Vogrinc,2008; 61). 
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Po opravljenih intervjujih sem prišel do zanimivih ugotovitev. Intervjuval sem šest oseb. 

Izvedel sem polstrukturirane (individualne) intervjuje. 

Vse moji intervjuvanci aktivno iščejo zaposlitev (razen intervjuvanke številka šest, ki ni 

odgovorila na vprašanje), kar je vsekakor pohvale vredno. Vsekakor pomeni manjšo 

možnost za prekomerno uživanje alkohola, vdajanje brezupu in dejansko reševanje 

problema brezposelnosti. 

 

Vsi si želijo zaposlitve, nekateri pa bi radi imeli svoje podjetje. Vse to kaže na podjetniško 

žilico in željo po samostojnosti in neodvisnosti.  

 

Večina se jih v prostem času in ukvarja s športom (hoja), nekateri berejo in brskajo po 

Internetu. Vse to je zelo pomembno, saj gre za aktivno preživljanje prostega časa, ki je 

nasprotje dolgočasnih gostilniških debat in z njimi pogosto povezanimi alkoholnimi 

pivskimi navadami.  

 

Glede državne politike zaposlovanje (javna dela, izobraževanje za nove poklice, delavnice) 

jih ima večina slabo mnenje – slab odnos oziroma menijo, da niso dovolj učinkovite. Vse 

to lahko predstavlja velik problem v primeru, da je so te izjave pomenijo dejansko resnico. 

Po mojem mnenju so delno učinkovite, predvsem pa menim, da jih je premalo. Tudi o 

vsebini bi se lahko diskutiralo, saj so preveč splošne. 

 

Večini je v Sloveniji všeč, veliko pohval je na račun čudovitih naravnih danosti, so pa 

nekateri nezadovoljni z razmerami v družbi, saj menijo da ni možno uspeti. 

 

Pri odnosu intervjuvancev do alkohola je opažen negativen odnos in toleranten odnos. 

Toleranten odnos vsekakor lahko pomeni velik problem, saj lahko vodi v prekomerno 

uživanje alkohola in posledično odvisnost. Še posebno ranljive skupine so brezposelne 

osebe, zaradi šibkega in negotovega finančnega stanja in pogosto okrnjenih socialnih 

odnosov. Da o občutku koristnosti niti ne govorim. 
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Štirje intervjuvanci menijo, da stanje njihove brezposelnosti ne vpliva na prekomerno 

uživanje alkoholnih pijač, dva pa da oziroma bi lahko vplivalo v primeru dolgotrajne 

brezposelnosti. 

 

Neposredne povezave oziroma korelacije med stanjem brezposelnosti in prekomernim 

pitjem alkoholnih pijač pri nekaterih ni opaziti, pri nekaterih pa je opazna (oseba je 

odgovorila, da bi v primeru dolgotrajne brezposelnosti več prekomerno uživala alkoholne 

pijače). Odvisno je od posamezne osebe. Postavil sem tudi hipotetično vprašanje. 

 

Ali je prekomerno uživanje alkohola povezano s stanjem brezposelnosti? Odgovor na to 

vprašanje je, da v nekaterih primerih dejansko je. Intervjuvanec številka 5 je odgovoril, da 

čuti več potrebe po pitju alkoholnih pijač, ker je nezaposlen. 

 

Razlogi za prekomerno pitje so različni: od samega stanja brezposelnosti, do vpliva družbe 

oziroma družine, stanja apatije, praznovanja (intervjuvanka številka šest). 

 

Intervjuvanci se na stanje brezposelnosti odzivajo različno. Iščejo zaposlitev, dokaj 

aktivno, se izobražujejo. Vsekakor niso pasivni. Opravljeni intervjuji so pokazali na 

pomembnost aktivnega življenjskega sloga in pomen zdravega odnosa do alkohola, ki pa 

se razvije že v družini. 

 

Večina, vsaj po mojem mnenju, dokaj pametno razmišlja in se zaveda nevarnosti, ki jo 

predstavlja prekomerno uživanje alkoholnih pijač na veliko področij v življenju: spolnost, 

odnosi z drugimi ljudmi in tudi na samo iskanje zaposlitve. Če dodamo k temu še stanje 

brezposelnosti, je potrebno biti še bolj previden, saj ima lahko oseba hitro dva velika 

problema. Stanje brezposelnosti je dejansko velik problem, ki ga je potrebno resno 

reševati. Veliko lahko oseba, ki se znajde v takšnem položaju sama naredi. 
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Stanja odvisnosti od alkohola pri intervjuvancih nisem zaznal, nisem pa tudi pristojen za 

ugotavljanje takega stanja. To je pristojnost oziroma naloga zdravnikov oziroma 

psihiatrov. Vsekakor sem zaznal tendenco, da bi nekateri v primeru dlje trajajoče 

brezposelnosti vsekakor bolj posegli po alkoholnih pijačah, kot v običajnih razmerah, ko 

imajo redno zaposlitev in socialno varnost, ki jo le ta prenaša. Je pa tudi res (vsaj po 

mojem mnenju), da v današnjem času ni nič več popolnoma varno in sigurno, kot je bilo na 

primer v času socializma in državnega samoupravljanja (SFRJ). 

 

Ugotovitev je tudi, da je prekomerno uživanje alkohola v Sloveniji resen zdravstven in 

družben problem, ki mu posvečamo premalo pozornosti. Organiziranih je bilo veliko akcij 

in kampanj s področja alkoholne problematike. Vendar pa to ni dovolj. Potrebno je 

odpraviti vzroke, ki vodijo k takšnemu stanju, odvisni pa so od vsakega posameznika. 

 

5.1  Preventiva  in terapija 

 

Na področju zasvojenosti vlada velika pojmovna zmeda pri uporabi besede preventiva ali 

terapija (Ramovš, 2004). Psihosocialna terapija pomeni tako imenovano popravljanje 

okvare po večji ali manjši nezgodi na duševnem ali socialnem področju; popravljanje duše 

in medčloveškega sožitja po hujši ali blažji bolezni ali poškodbi na tem področju. 

Alkoholizem je svojska bolezen: odvisnost, omamni beg pred resničnostjo, zveriženo 

vedenje, raztrgani odnosi z najbližjimi. 

 

Proti temu ni cepiva, ampak visoka človeška zavest in trdo delo. 

 

6   ZAKLJUČEK 

 

Prekomerno uživanje alkoholnih pijač med populacijo je star problem, verjetno kot je stara 
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človeška civilizacija. Če tukaj dodamo še stanje brezposelnosti oziroma neaktivnost se 

lahko situacija še dodatno zaplete. To potrjuje tudi moja raziskava. Še posebno je 

problematična dolgotrajna brezposelnost. Kako se bo znašel posameznik, ko je soočen s 

takšnim problemom, je seveda vznemirljivo vprašanje. Veliko je odvisno od 

posameznikove osebnosti, bivalnega okolja, prijateljev in nazorov, ki jih takšna oseba ima.  

Nekateri ljudje se vsekakor lahko ujamejo v past prekomernega uživanja alkohola (kot je 

pokazala moja raziskava, bi nekateri ob dolgotrajni brezposelnosti bolj pogosto posegali po 

alkoholnih pijačah) in tako iskali rešitev za svoje probleme v alkoholu. S tem se situacija 

za posameznika samo še dodatno zaplete, saj lahko pride do odvisnosti do alkohola. 

Rešitev vidim, da oseba ob izgubi zaposlitve, ostane aktivna oziroma proaktivna (lahko se 

vključi v tečaje, šport, gibanje v naravi) in tudi v pozitivnem mišljenju. Vsi moji 

intervjuvanci aktivno iščejo zaposlitev, kar se mi zdi zelo pomembno. Pomembna je tudi 

prava družba, saj te lahko pivski prijatelji potegnejo v napačno smer.  

Kot sem že omenil je veliko odvisno od posameznikove osebnosti oziroma tako imenovane 

osebne zrelosti, da se soočiš s položajem in pravilno ukrepaš.  

Vsak problem je rešljiv (oziroma skoraj vsak), če se le pokaže dovolj volje in energije. 

Prekomerno uživanje alkoholnih pijač je sindrom današnje družbe, tako slovenske kot 

evropske in tudi svetovne. Ljudje iščejo uteho v alkoholu, posledice pa pridejo vedno in 

povsod. Gre za kompleksen problem, ki pa je rešljiv. 

»Ljudje, ki prekomerno uživajo alkoholne pijače, pogosteje obolevajo za nekaterimi 

boleznimi kot na primer ciroza jeter, čir na želodcu, vnetje živcev, nekatere duševne 

motnje. Pojavijo se motnje v medsebojnih odnosih.« (Ramovš, 1981; 81). 

Ljudje pravijo včasih za kakšno osebo:« Je dobrega značaja, le pijača ga je pokvarila.«. Za 

takšnim rekom je življenjska izkušnja z alkoholiki; morda je bil njihov značaj prijeten in 

izoblikovan, mnogokrat so dobrega srca, toda alkohol naredi sčasoma svoje tudi z 

značajem (Ramovš, 1981; 93)S takšnim pogledom se tudi sam načeloma strinjam ,saj 

lahko dolgotrajno prekomerno uživanja alkoholnih pijač »pokvari«še tako krepostno 
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osebo.  

Poznamo izraz psihopatizacija, ki pomeni alkoholično značajsko iztirjenje. Alkoholiki 

postanejo po vedenju podobni značajskim iztirjencem. (Ramovš, 1981; 94) 

Alkoholizem je vzgoja in prevzgoja značaja na slabše: teče v pivskem okolju, omogoča in 

vzpodbuja jo alkohol in traja leta. Oseba čedalje bolj izgublja stik s svetom, vse ga zanima 

čedalje manj, zaostaja za vrstniki, postaja izrazit sebičnež in izgublja čut za odgovornost, 

pogosto tudi laže. (Ramovš, 1981) 

Tukaj bi omenil tudi pomembnost dela in primerne zaposlitve. Intervjuvanci so povedali, 

da brezposelnost predstavlja problem. Treba je delati, da si priskrbimo hrano, obleko, 

streho in kar je še potrebnega za varno življenje družine. V urejenem zakonu in družini 

zadovoljujemo spolne potrebe in vzgajamo potomstvo; dejavno moramo biti povezani z 

drugimi ljudmi in s širšo družbo ter skrbeti za njen napredek; živeti moramo zdravo in 

skrbeti za nenehni razvoj telesa in duha, biti povezani z naravo, biti v sebi dovolj trdni, da 

prenesemo stiske in težave, pa tudi sveži, da se veselimo uspehov in prijetnih dogodkov. V 

noben primeru se ne sme zanemariti globokih človeških potreb, ki so posebna človekova 

znamenitost. Pomembno je najti »svoj pravi obraz« in smisel svojega življenja, potrebno je 

gojiti sočutje, zanimanje, nežnost, vero, upanje in seveda ljubezen. (Ramovš, 1981) 

Pomembna se mi zdi tudi življenjska radost, ki spremlja ploden razvoj bistvenih 

človekovih zmožnosti. Pomeni sad človekovega prizadevanja, da bo dosegel čim večjo 

zrelost. Brez te radosti je življenje mrko in prazno, da ga ni moč živeti. (Ramovš, 1981) 

Užitek pa predstavlja nadomestilo za radost pri ljudeh, ki je niso vredni. Radost in veselje 

zahtevata, da človek gradi sebe na vsej črti, za užitek pa je dovolj, da si zadovolji eno samo 

potrebo, mnogokrat samo navidezno potrebo. Užitkov je veliko. Zelo pogosta pot do užitka 

pa je tudi alkohol oziroma alkoholne pijače. Nekateri uživajo v tem, da doma gostu 

postrežejo z viskijem, nekateri se radi uveljavljajo, da veliko prenesejo, nekaterim ljudem 

pa je užitek pitje samo. Nekateri ljudje si želijo omame.(Ramovš, 1981) 

Po mojem mnenju obstaja manjša verjetnost, da se bi kdo vdal prekomernemu pitju 

alkoholnih pijač, če ima zaposlitev, ki ga zadovoljuje in mu omogoča razvoj potencialov. 
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Pomembno je tudi primerno socialno okolje in aktiven življenjski slog. 

Veliko težo pripisujem tudi vsakodnevni telovadbi in rekreaciji, saj zmanjšujejo nivo stresa 

in pozitivno vpliv na človeško psiho in telo. Osebe, ki sem jih intervjuval se aktivno 

ukvarjajo s športom in živijo življenje s polnimi pljuči. S tem si vzdržujejo zdravje in 

dobro vplivajo na počutje. Obstaja možnost teka, planinarjenja, hitre hoje in kolesarjenja.. 

Vse to blagodejno vpliva na človekovo narava in zmanjša možnost prekomernega pitja 

alkohola oziroma popivanja.  

»Alkohol človeka čustveno otopi. V sebi ne zaznava niti veselja niti žalosti, niti svetlih niti 

temnih čustev. V njem nastane mrtva praznina, ki jo alkoholik čuti kot težko mrtvilo in 

ubijajočo osamljenost.« (Ramovš, 1981; 98)  

Življenje je čudovito, nekaj najlepšega, kar imamo. Je pa tudi resno in težko, tako da lahko 

človek polnokrvno uresniči svoje življenje le z velikim naporom, jasnim mišljenjem in 

čutečim srcem ter z zgledovanjem po dobrih in velikih ljudeh. Gorje tistemu, ki življenja 

ne zgrabi zares in na pravem koncu ter ne zna tudi marsičesa prenesti. Taka oseba potem 

hlasta za užitkih in išče omamo, pogosto seveda v alkoholnih pijačah. (Ramovš, 1981) 

Sveto pismo jasno izjavlja:«Gorje jim, ki so junaki v pitju vina in vrli v mešanju opojne 

pijače; ki opravičujejo krivičnega zaradi daru in pravičnim jemljejo njih pravico«(Iz 5, 

22.23).To predstavlja opozorilo za vsakega človeka, naj se čuva alkoholnih pijač oziroma 

naj ostane previden. Vino deluje zastrupljajoče in omamljajoče in kvari človeško bitje na 

duhovnem, telesnem, umskem in družbenem področju. Z apostolom Pavlom ga lahko 

imenujemo kelih zlih duhov, a ne Gospodov. (Kor 10, 21) Kristus ni pil prevretega vina 

niti v smrtnih mukah. Po rimskem običaju je bilo Jezusu ponujeno alkoholno vino v 

njegovi smrtnih mukah na križu, da bi ga omamilo, da bi lažje prestal bolečine.«In podajali 

so mu vina z miro, ali on ni vzel.« (Mr. 27, 48) 

Jezus je med poučevanjem omenjal »žretje in pijančevanje« in to označil za greh, ki bo v 

zadnjem času, a posebno pred njegovim drugim prihodom, zasužnjil mnoge celo med temi, 

ki trdijo da so njegovi sledilci. 

Če tukaj dodamo že brezdelje oziroma odpor do dela dobimo kompleksen problem, ki pa je 
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po mojem mnenju rešljiv. Je pa potreben določen miselni preskok(oziroma sprememba 

mišljenja) in pa disciplina, da se človek otrese škodljivih navad in poprime za delo. 

Drugače napredek ni možen. Opozoril je bilo veliko. Potrebno jih je upoštevati in živeti 

skladno z njimi. 
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PRILOGA 

 

1. KODIRANJE( kodirni pojmi, podredne in nadredne kategorije 

kategorije) 

 

Oseba Spol Starost izobrazba Prijavljen na 

ZZZS 

1 Ženska 27 zobotehnik Od danes 

2 Ženska 53 Upravni tehnik Nisem 

3 Moški 34 Srednja poklicna 

šola 

Nisem 

4 Moški 39 Diplomirani 

ekonomist 

2 leti 

5 Moški 40 Gradbeni tehnik Ne vem, 

koliko časa 

6 Ženska 40 Diplomirana 

organizatorka dela 

4 leta 

 

Pri vprašanju, kako se intervjuvanci soočajo z brezposelnostjo ter, ali aktivno iščejo 

zaposlitev, so bili odgovori kratki. Prepoznal sem naslednje kodirne pojme: 

Soočanje z 

brezposelnostjo/osebe 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 V redu AKTIVNO ISKANJE 

2 Spletne strani, aktivno AKTIVNO ISKANJE 



  

 

 

3 Ni odgovora  

4 Aktivno AKTIVNO ISKANJE 

5 Aktivno, zavod za 

zaposlovanje, prostovoljec, 

četrtna skupnost 

AKTIVNO ISKANJE 

6 Ni odgovora  

 

Večina intervjuvancev se je izognila delu vprašanja, ki se nanaša na soočanje z 

brezposelnostjo. Štirje menijo, da je njihovo iskanje zaposlitve aktivno, dva pa na 

vprašanje nista odgovorila, saj menita, da nista popolnoma brezposelna. 

Pri vprašanjih, ki so v zvezi z zaposlitvenimi željami in idealnim življenjem, če se je v 

odgovoru pojavila tudi zaposlitev, sem označil naslednje kodirne pojme kodirne kategorije: 

 

Zaposlitvena 

želja/oseba 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Posebni posel, zalaufal posel, 

prodaja likerjev, rezultati 

SVOJE PODJETJE, 

VRSTA DELA 

2 Zaposlitev, služba, masaža stopal SLUŽBA, SVOJE 

PODJETJE, VRSTA DELA 

3 Ne vem  

4 Svoje podjetje, postavtev družine, 

trženje 

SVOJE PODJETJE, 

VRSTA DELA 

5 Nepremičnine, svoje podjetje SVOJE PODJETJE, 

VRSTA DELA 

6 Zaposlitev SLUŽBA 



  

 

 

Pri vprašanju, kako intervjuvanci preživljajo prosti čas, sem izpisane kodirne pojme uvrstil 

v naslednje kodirne kategorije (tabela spodaj): 

- Šport (šport, telovadba, kolesarjenje, rekreacija, šport) 

- Sprehodi (sprehodi, hodim v naravo, rekreacija, šport) 

- Branje (knjige o zdravju, knjige, branje) 

- Splet (svetovni splet, internet) 

- Druženje (druženje s prijatelji) 

- Družina (družina) 

- Obisk gostiln (obisk gostiln) 

- Kuhanje (kuhanje) 

 

Kodirne kategorije sem združil še v nadredne kategorije, ki sem jih poimenoval: 

TELESNE AKTIVNOSTI: sem sodi kategorija šport in sprehodi 

MISELNE AKTIVNOSTI: sem smo uvrstili kategorije branje in splet 

DRUŽENJE: sem smo uvrstili kategorije druženje, družina, obisk gostiln 

 

Prosti 

čas/osebe 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Šport, kuhanje, druženje s 

prijatelji 

ŠPORT/KUHANJE/DRUŽENJE 

2 Sprehodi, telovadba SPREHOD/ŠPORT 

3 Kolesarjenje, svetovi splet, 

knjige o zdravju 

ŠPORT/SPLET/BRANJE 

4 Hodim v naravo, gostilno SPREHOD/GOSTILNE 

5 Družina, rekreacija DRUŽINA/ŠPORT 

6 Šport, knjige, branje, internet,  

 

ŠPORT/BRANJE/SPLET 

 

 

 

Pri vprašanju, kaj intervjuvanci menijo o državni politiki zaposlovanja, smo oblikovali 

naslednje kodirne kategorije: 



  

 

 

 

 

Kodirnih kategorij nisem družil v nadredne kategorije, saj smo že pri prvi kategorizaciji 

prepoznal, da večina vprašanih ocenjuje politiko zaposlovanja kot neustrezno. Pozitivno pa 

so ovrednotena javna dela. 

 

Pri vprašanju, kaj je intervjuvancem v Sloveniji všeč in kaj ne, sem dobil naslednje kodirne 

pojme in jih združil v kodirne kategorije: 

DRUŽBENE DANOSTI: ni možnosti uspeti, ni prihodnosti za mlade, ni kaosa, preveč 

birokracije, pravna država ne funkcionira, ni kriminala, premalo nacionalnega naboja, 

hrana, šolstvo 

NARAVNE DANOSTI: Alpe, narava, čista in neokrnjena narava 

ZNAČAJ LJUDI: ljudje ne, pesimizem, zavist, obrekovanje 

 

Ocena 

Slovenije/oseba 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Ni možnosti uspeti, ni 

prihodnosti za mlade 

DRUŽBENE DANOSTI 

2   

3 Alpe, narava, ni kaosa, vse je NARAVNE DANOSTI 

Državna politika 

zaposlovanja/osebe 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Vseeno jim je SLAB ODNOS DRŽAVE 

2 Ni mi več, javna dela, vse je že 

izbrano 

SLAB ODNOS DRŽAVE 

JAVNA DELA 

3 Nimam izkušenj  

4 Do določene mere je v redu, 

nadomestilo za brezposelnost, 

javna dela 

USTREZEN ODNOS DRŽAVE 

JAVNA DELA 

5 Besede brez dejanj SLAB ODNOS DRŽAVE 

6 katastrofa, pomeni načrtno 

ustvarjen kaos, čista neumnost 

SLAB ODNOS DRŽAVE 



  

 

 

blizu, ljudje ne DRUŽBENE DANOSTI 

ZNAČAJ LJUDI 

4 je preveč birokracije, 

pesimizma, pravna država 

enostavno ne funkcionira. Všeč 

mi je, da ni veliko kriminala 

 

DRUŽBENE DANOSTI 

ZNAČAJ LJUDI 

5 čista in neokrnjena narava, na 

živce mi gre zavist, 

obrekovanje, hrana je najboljša 

na svetu, imamo pa premalo 

nacionalnega naboja 

NARAVNE DANOSTI 

DRUŽBENE DANOSTI 

ZNAČAJ LJUDI 

6 narava, malo je kriminala, 

šolstvo je v redu 

NARAVNE DANOSTI 

DRUŽBENE DANOSTI 

 

Vidimo, da so intervjuvancem v Sloveniji všeč naravne danosti, od družbenih danosti malo 

kriminala in šolstvo, negativno pa ocenjujejo značajske poteze prebivalcev. 

 

Pri identifikaciji odnosa intervjuvancev do alkohola sem prepoznali naslednje kodirne 

pojme: 

Odnos do 

alkohola/oseba 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Kdor želi, naj pije TOLERANTEN ODNOS 

2 Negativen NEGATIVEN ODNOS 

3 Pijem, ko grem ven 

Doma ne 

TOLERANTEN ODNOS 

4 Negativno NEGATIVEN ODNOS 

5 Brez odgovora  

6 Negativno vpliva na človeka 

Begunje, Polje 

NEGATIVEN ODNOS 

 

Večina intervjuvancev ima negativen odnos, eden povsem tolerantnega, eden tolerira pitje 

zunaj, ne pa doma. 



  

 

 

V odgovorih, ki so vključevali osebno in splošno povezavo med pretiranim pitjem alkohola 

in brezposelnostjo, sem izpisal naslednje kodirne pojme in kodirne kategorije: 

 

Povezava med 

alkoholizmom n 

brezposelnostjo/oseba 

Kodirni pojmi Kodirne kategorije 

1 Ne, da ne vpliva NE VPLIVA 

2 Ne NE VPLVA 

3 Ne NE VPLIVA 

4 Bi verjetno več pil 

Do določene mere 

Verjetno se ljudje tudi več 

družijo, imajo več prostega 

časa in tako naprej 

VPLIVA/POSLEDICE 

5 Več potrebe, dolgčas, 

sigurno vpliva 

ti ljudje več pijejo, so 

apatični, depresivni, stopnja 

samomorov se povečuje, 

ostane jim samo še ulica 

VPLIVA/ 

RAZLOGI ZA VPLIV 

6 Ne NE VPLIVA 

 

 

2. INTERVJUJI (predstavitveni nagovor in primeri transkriptov-

zapiskov ) 
 

Predstavitveni nagovor:  

Pozdravljen(a). Sem Viljem Sindičič, absolvent Fakultete za uporabne družbene študije, smer 

uporabne družbene študije. Pišem diplomsko nalogo z naslovom Prekomerno uživanje alkoholnih 

pijač med brezposelnimi osebami. S teboj bi želel opraviti intervju. Tvoji odgovori bodo anonimni. 

Želim pridobiti vpogled v problematiko prekomernega uživanja alkohola med nezaposlenimi 

osebami in širši pogled na to problematiko. Lahko se pogovarjava tudi o drugih vsebinah, ki se 

navezujejo na to temo in so za tebe pomembna. 



  

 

 

Postavil vam bom več vprašanj, ki so vezana na temo prekomernega uživanja alkohola in stanja 

brezposelnosti. Imam pa pripravljena tudi 3 dodatna vprašanja, s katerimi želim pridobiti širši 

pogled na obravnavano problematiko. 

 

Intervju številka ena (izpraševalec Viljem Sindičič) 

 Starost, spol, izobrazba: »27 let, ženski spol, zobotehnik.« 

 Koliko časa ste prijavljeni na ZRSZ? »Ja, v bistvu sem se prijavila danes, imam 4 

leta delovne dobe, sem letnik 1988.« 

 Kako preživljate prosti čas? »Športam, kuham, družim se s prijatelji.« 

 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki s vsebujejo alkohol? »Ni 

pijem dosti pijač, ki vsebujejo alkohol.« 

 Ali menite, da imate večjo potrebo po pitju alkoholnih pijač, ker ste brez 

zaposlitve? »Ne, mislim, da ne.« 

 Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih po navadi popili 

takrat, kadar ste pili?(ena merica pomeni 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva oziroma 0,3 dcl 

žgane pijače) »Po navadi 1 dcl vina ali majhno merico piva.« 

 Ali menite, da stanje brezposelnosti vpliva na vaše pivske navade oziroma kulturo 

pitja alkoholnih pijač/bi lahko vplivalo? »Ne, mislim da ne. Aktivno iščem 

zaposlitev.« 

 Se kdaj niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč 

pili? »Ne. Nikoli.« 

 Kako se soočate s brezposelnostjo? Ali aktivno iščete zaposlitev?« Ja. V redu je.« 

 Kaj meniš o državni politiki glede zaposlovanja? »Vseeno jim je za nas, mladi 

odhajajo v tujino.« 

 Kakšne se vam zdijo modularne delavnice pri ZRSZ? »Potrata časa, vem da lahko 

sama dobim zaposlitev.« 

 Kako ste zadovoljna s svetovalcem/svetovalko pri ZRSZ? »Super punca, pomagala 

pa ni nič.« 

 Kaj ti je všeč v Sloveniji, kaj ti ni? »Nimaš možnosti uspeti, ni prihodnosti za 

mlade.« 

 Kaj želiš početi, delati? »Ukvarjati se želim s posebnim poslom, prodajo likerjev.« 

 Kakšen je tvoj odnos do alkohola in alkoholnih pijač? »Kdor želi, naj pije.« 



  

 

 

 Bi se zaposlila v tujini? »Ja, bi še posebni v USA.« 

 Kako bi izgledalo tvoje idealno življenje? »Da bi mi zalaufal posel, želim 

rezultate.« 

 Spolnost in alkoholizem. Ali menite, da uživanje alkohola kakorkoli vpliva na vaše 

spolno življenje? »Ne.« 

 Si v tvojem bivalnem okolju opazila porast alkoholizma? »Ne vem, težko je reči.« 

 Katere vrednote imate? »Delavnost, poštenje,…« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 

 

Intervju številka dve (izpraševalec Viljem Sindičič) 

 Starost, spol, izobrazba: »53 let, ženski spol, po izobrazbi sem upravni tehnik.« 

 Koliko časa ste prijavljeni na ZRSZ? »Prijavljena sem dve leti.« 

 Kako preživljate prosti čas? »Preživljam ga s sprehodi, telovadbo,…« 

 -Katere alkoholne pijače preferirate? »Pivo, vino. V manjših količinah.« 

 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili alkoholne pijače, ki vsebujejo alkohol? 

»Bolj redko.« 

 Ali menite, da imate večjo potrebo po alkoholu, ker ste brezposelni? »Ne.« 

 Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih po navadi popili 

takrat, kadar ste pili? »Malo pivo, 2dcl vina.« 

 Ali menite, da stanje brezposelnosti vpliva na vaše pivske navade oziroma kulturo 

pitja alkoholnih pijač?« Ne.« 

 Se kdaj niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč 

pili? »Ne, ni prišlo do te situacije.« 

 Kako se soočate z brezposelnostjo? Ali aktivno iščete zaposlitev? »Dnevno 

pregledam spletne strani, kar  mi vzame nekaj ur časa. Da, zaposlitev iščem 

aktivno.« 

 Kakšne so vaše želje in cilji za prihodnost? »Zaposlitev.« 

 Kako bi iz gledalo vaše idealno življenje? »Red, služba, urejeno privatno življenje, 

sprostitev, imela bi veliko denarja na računu, dopust.« 

 Čarobna palčka, kako bi tvoje življenje iz gledalo  v 10 letih? »Čudovito.« 

 Bi se zaposlila v tujini? »Bi. Problem je jezik. Avstrija je zelo zanimiva.« 



  

 

 

 Kaj želiš, početi, delati? »Razmišljala sem se o masaži, masaži stopal.« 

 Kaj meniš o državni politiki glede zaposlovanja? »Ni mi všeč, nekaj si zamislijo, 

potem pa …Zanimiva so javna dela. Pri javnih objavah imaš občutek, da je že vse 

izbrano.« 

 Kakšen je vaš odnos do alkohola? »Je negativen. Imam negativen donos do 

alkoholnih pijač. Poznala sem delo pokojnega Ruglja. Bil je zelo strog.« 

 Kakšne se vam zdijo modularne delavnice pri ZRSZ? »Jih poznam. Nekaj ti lahko 

pride prav, lahko koga spoznaš tam,…« 

 Ali ste zadovoljni s svojim svetovalcem na ZRSZ? »Lahko bi se bolj angažiral.« 

 V zadnjih letih je bil opazen dvig stopnje brezposelnosti, kasneje se je stopnja 

znižala. Kako menite, da se večina ljudi sooča s tem problemom? Menite, da 

pretirano pijejo alkoholne pijače?« Večina ljudi v redu, nekaj mogoče tudi začne 

več piti alkoholne pijače. Drugače mislim, da tam, kjer je večja socialna stiska 

ljudje pijejo več alkohola. Na primer Rusija.« 

 Ali ste opazili v okolju porast alkoholizma? »Ne.« 

 Kaj za vas pomeni odvisnost od alkohola? »Pomeni fizično in psihično odvisnost.« 

 Ali poznate primer dolgotrajno brezposelne osebe? Kako se s tem sooča? »Ne. Ne 

vem. Upam, da v redu.« 

 Kakšne so po vašem  mnenju posledice brezposelnosti? »Več je bolezni, depresije.« 

 Katere vrednote imate? »Topel dom, zagotovljena finančna sredstva, harmonija, 

kakšna kavica kdaj pa kdaj. To mi pomeni veliko.« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 

 

Intervju številka tri (izpraševalec Viljem Sindičič) 

 Starost, spol, izobrazba: »Star sem 34 let, moškega spola, po izobrazbi sem oziroma 

imam narejeno srednjo poklicno šolo.« 

 Koliko časa ste prijavljeni na ZRSZ?« Nisem prijavljen na ZRSZ.« 

 Kako preživljate prosti čas?« Kolesarim, imam športno kolo, nekaj časa sem na 

svetovnem spletu, berem knjige o zdravju.« 



  

 

 

 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol?« Ja sem, 

občasno spijem kakšno pivo ali dve. Po navadi, še posebno v zimskem času spijem 

kakšen čaj in kakšno pivo.« 

 Ali čutite večjo potrebo po pitju alkoholnih pijač, ker ste brezposelni? »Ne, mislim 

da to stanje ne vpliva na moje pivske navade.« 

 Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih po navadi pili 

takrat, kadar ste pili? (ena merica  pomeni 1 dcl vina 2,5 dcl piva oziroma 0,3 dcl 

žgane pijače)«2 merice.« 

 Kakšni so vaši cilji in želje za prihodnost?« V bistvu ne vem točno, mama me malo 

obtožuje, za poklic ne vem. Delal sem že v room servisu, kot mehanik, učitelj 

plavanja.« 

 Kako bi izgledalo vaše idealno življenje? »Želim si najti punco življenja, rad bi 

imel veliko prostega časa, dela se preveč. Imel bi družino, delal pa bi bolj malo.« 

 Kakšen je tvoj odnos do alkohola? »Pijem ko grem ven, sam doma ne popijem niti 

kapljice alkohola.« 

 Bi se zaposlil v tujini? »Ja, bistvu sem se že. Delal sem v Španiji.« 

 Kaj ti je všeč v Sloveniji, kaj ti ni? »Všeč so Alpe, narava, vse je relativno blizu, ni 

kaosa, ljudje pa ne preveč.« 

 Kaj misliš o državni politiki glede zaposlovanja? »Nimam izkušenj, v Sloveniji sem 

nekaj časa delal v Piazzi.« 

 Kakšne se vam zdijo modularne delavnice? »V Španiji so me večkrat poklicali, jih 

poznam, lahko ti dajo kakšen koristen nasvet.« 

 V zadnjih letih je bil opazen dvig stopnje brezposelnosti, kasneje se je stopnja 

malce znižala. Kako menite, da se večina ljudi sooča s tem primerom? Ali menite, 

da pretirano pijejo alkoholne pijače? »Ne vem, jaz sem najdel službo, 

problematični so starejši. Sem že večkrat slišal: zgubil je službo, potem pa je začel 

še piti.« 

 Hipotetično vprašanje: kako menite, da se počuti oseba, ki je brezposelna dlje časa? 

Kako bi se vi počutili (govorim o brezposelnosti v roku 5 do 10 let)? »Verjetno je 

velika neučakanost, enega poznam, živi doma pri mami, delal je še v Jugoslaviji.« 

 Katere alkoholne pijače preferirate(imate radi)? «Preferiram pivo, viski a ob 

posebni priložnosti.« 



  

 

 

 Ali poznate primer dolgotrajne brezposelne osebe? Kako se s tem sooča? »Verjetno 

gre za ljudi, ki nočejo delati. Ali pa je kriva lokacija bivanja.« 

 Ali ste opazili v okolju porast alkoholizma? »Ne. Mislim, da ni porasta.« 

 Kaj za vas pomeni pojem odvisnost od alkohola? »Sem poznal ljudi, ki jim je sredi 

meseca zmanjkalo denarja. Vse so po domače povedano zagonili za cigarete in 

alkohol.« 

 Kakšen je po vašem mnenju vpliv alkohola na človeka? »Denar zapravljajo, človek 

lahko rata suženj alkoholu.« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 

 

Intervju številka štiri (izpraševalec Viljem Sindičič)  

 Starost, spol, izobrazba: »Star sem 39 let, moški spol – smeh, po izobrazbi sem 

diplomiran ekonomist« 

 Koliko časa ste prijavljeni na ZRSZ?«Ne, nisem prijavljen na ZRSZ«  

 Kako preživljate prosti čas? »Hodim v naravo, grem v kakšno gostilno« 

 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo 

alkohol?«Povprečno en pir na teden.« 

 Ali menite, da čutite večjo potrebo po pitju alkoholnih pijač, ker ste brezposelni?«V 

bistvu nisem popolnoma brezposeln, opravljam določeno delo, je pa res da ne 

nisem v rednem delovnem razmerju. Če bi pa bil dejansko brezposeln, bi pa 

verjetno več in pogosteje pil.« 

 Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih dvanajstih mesecih po navadi 

popili takrat, kadar ste pili?(ena merica pomeni en dcl vina ali 2,5 dcl piva oziroma 

0,3dcl žgane pijače)?«Po navadi 2 dcl vina, včasih kozarec piva.« 

 Ali menite, da stanje brezposelnosti vpliva na vaše pivske navade oziroma kulturo 

pitja alkoholnih pijač?«Nekaj sigurno, do določene mere, nisem pa popolnoma 

brezposeln.« 

 Se kdaj niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč 

pili?«Že dolgo nazaj, približno dvajset  let nazaj se res nisem mogel kaj dosti 

spomniti« 



  

 

 

 Kako se soočate z brezposelnostjo? Ali aktivno iščete zaposlitev?«Ja, iščem 

zaposlitev, dokaj aktivno.« 

 Kakšne so vaše želje in cilji za prihodnost? «Moj cilj je ustanoviti svoje podjetje.« 

 Kako bi izgledalo tvoje idealno življenje? «Popolnoma normalno, brez prevelikega 

izstopanja« 

 Kakšen je tvoj odnos do alkoholnih pijač?«Nimam pozitivnega odnosa, je bolj 

negativen.« 

 Bi se zaposlil v tujini? »Bi se, zanimiva mi je Nemčija, Bruselj, Velika Britanija.« 

 Kaj želiš početi oziroma delati? «Tržil bi rad program Postavitve družine. S tem se 

že nekaj časa ukvarjam in tukaj vidim priložnost.« 

 Kaj ti je všeč v Sloveniji in kaj ti ni? »Pri nas je preveč birokracije, pesimizma, 

pravna država enostavno ne funkcionira. Všeč mi je, da ni veliko kriminala.« 

 Kaj meniš o državni politiki glede zaposlovanja? »Do določene mere je v redu, v 

redu se mi zdi nadomestilo za brezposelnost, v primeru izgube zaposlitve, javna 

dela so v redu.« 

 Kaj menite o modularnih delavnicah pri ZRSZ?«Nekaj nujnega.« 

 Si zadovoljen s svetovalcem?«Ne, nisem zadovoljen s svetovalcem, enostavno se 

ne zavzame dovolj za mene.« 

 V zadnjih letih je bil opazen dvig stopnje brezposelnosti, kasneje se je stopnja 

znižala. Kako meniš, da se večina ljudi sooča s tem problemom?Menite, da s 

pretiranim pitjem alkoholnih pijač?«Verjetno se ljudje tudi več družijo, imajo več 

prostega časa in tako naprej.« 

 Hipotetično vprašanja, kako misliš, da se počuti nekdo, ki je brezposeln dlje časa? 

Poznaš kakšen primer? «Verjetno več gleda televizijo, več se posveča družinskemu 

življenju, vzgaja otroke,…« 

 Katere alkoholne pijače preferirate? «Pivo, vino, včasih tudi Whiskey« 

 Ali poznate primer dolgotrajno brezposelne osebe? Kako se s tem sooča?«Ne.« 

 Ali ste opazili v okolju porast alkoholizma?«Porasta alkoholizma nisem opazil, 

mislim pa da je več droge oziroma drogiranja, pri alkoholu sem mi zdi nekako 

enako.« 



  

 

 

 Kaj za vas pomeni pojem »odvisnost od alkohola« oziroma prekomerno pitje? »To 

da oseba ne more živeti brez alkohola, je kot bergla brez katere oseba ne more 

hoditi, prekomerno pitje pa preprosto pomeni, da gre oseba čez določeno mejo« 

 Poznate delo in filozofijo pokojnega Ruglja?«Ja, poznam, pri zdravljenju 

alkoholizma je naredil kar precej, bil je brezkompromisen človek.« 

 Kaj menite o spolnosti in alkoholizmu?«Mislim, da ima pretirano pitje alkohola 

tudi vpliv na spolnost, kakšno natančno pa ne vem.« 

 Katere agencije za posredovanje dela poznate? »Poznam agencije kot so Adecco, 

Kariero, Mojedelo in Manpower.« 

 Kaj misliš da pomaga ljudem, ki prekomerno pijejo alkoholne pijače?« Verjetno 

pomaga telesna vadba oziroma fizična aktivnost, to sigurno pozitivno voliva.« 

 Kakšen je po tvojem mnenju vpliv alkohola na človeka?«Mislim, da negativen.« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 

 

Intervju številka pet (izpraševalec Viljem Sindičič) 

 Starost, spol, izobrazba: »Star sem 40 let, moškega spola, po izobrazbi sem 

gradbeni tehnik.« 

 Koliko časa ste prijavljeni na ZRSZ? »Sem prijavljen, koliko časa natančno ne 

vem.« 

 Kako preživljate prosti čas?«Preživljam ga s svojo družino, se rekreiram, tu mislim 

na balinčkanje, pink ponk.« 

 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol? »Večkrat.« 

 Kako pogosto pijete alkoholne pijače? »Po navadi enkrat tedensko.« 

 Ali menite, da čutite več potrebe po alkoholnih pijačah, ker ste brezposelni? » 

Čutim več potrebe, včasih mi je dolgčas, nekateri delodajalci so neresni, ne veš kaj 

bi, ostane ti lahko samo še ulica.« 

 Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste zadnjih 12 mesecih po navadi pili 

takrat, kadar ste pili(ena merica pomeni en dcl vina ali 2,5 dcl piva oziroma 0,3 dcl 

žgane pijače)?«Po navadi spijem 5 pirov, pet do osem pirov, vsak je 0,5 litra.« 

 Ali menite, da stanje brezposelnosti vpliva na vaše pivske navade oziroma kulturo 

pitja alkoholnih pijač?«Sigurno vpliva, imaš dober šiht, je vse drugače.« 



  

 

 

 Se kdaj niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč 

pili?«Ne, vedno se spomnim kaj se je dogajalo.« 

 Kako se soočate z brezposelnostjo? Ali aktivno iščete zaposlitev? »Ja zaposlitev 

iščem aktivno, hodim na Zavod RS za zaposlovanje, sem tudi prostovoljec, dejaven 

sem v svoji četrtni skupnost.« 

 Kakšne so vaše želje in cilje za prihodnost? »Rad bi delal na področju nepremičnin, 

se družil z različnimi ljudmi, pomembna mi je družina. Rad bi bil samostojen, 

odvisen samo od sebe.« 

 Kako bi izgledalo tvoje idealno življenje? »Imel bi svojo firmo, denar bi delal za 

mene, ne jaz za denar, bil bi popolnoma finančno neodvisen, penzijo bi imel 

zagarantirano.« 

 Bi se zaposlil v tujini? »Bi, lahko je to Afrika, Indija, Saudska arabija, Švica, 

Slonokoščena obala.« 

 Kaj ti je všeč v Sloveniji in kaj ti ni? »Všeč mi je čista in neokrnjena narava, na 

živce mi gre zavist, obrekovanje, hrana je najboljša na svetu, imamo pa premalo 

nacionalnega naboja.« 

 Kaj misliš o državni politiki glede zaposlovanja?«Besede brez dejanj, od naših 

sindikatov naprej, najprej je potrebno pomagati delavcem.« 

 Kako ste zadovoljni s svojim svetovalcem oziroma aktualnimi projekti? »Ja sem 

zadovoljen s svojo svetovalko. Mislim da mi pomaga, posluša me, želi mi ustreči.« 

 V zadnjih letih je bil opazen dvig stopnje brezposelnosti, kasneje se je stopnja 

nekoliko znižala. Kako menite, da se večina ljudi sooča s tem problemom? Menite, 

da pretirano pijejo alkoholne pijače? »Za 600 evrov ne grem delati, pri nas imamo 

premajhne plače. Samo za 300 evrov imam položnic, rad bi delo za minimalno 

1000 evrov neto plače.« 

 Hipotetično vprašanje, kako mislite, da se počuti oseba, ki je brezposelna dlje časa. 

Kako bi se vi počutili?«Verjetno ti ljudje več pijejo, so apatični, depresivni, stopnja 

samomorov se povečuje, ostane jim samo še ulica.« 

 Katere alkoholne pijače preferirate? » Preferiram pivo, vino in pa konjak.« 

 Ali poznate primer dolgotrajno brezposelne osebe? »Poznam primer ženske, ki 

veliko pije, starši jo podpirajo in to je to.« 



  

 

 

 Ali ste opazili v okolju porast alkoholizma?«Po lokalih je manj ljudi kot jih je bilo 

včasih, prej je bilo veliko zabav, kasneje se je tudi zakonodaja spremenila, svoboda 

je nekoliko omejena, kriza je stisnila, tako da pijejo tisti, ki imajo denar, starejši 

mislim da večino doma.« 

 Poznate delo in miselnost pokojnega Ruglja, ki je zdravil alkoholike? »Poznam, bil 

je dokaj uspešen in pa tudi kontroverzna osebnost.« 

 Poznate zaposlitvene agencije? Kaj bi vi naredili, da bi zmanjšali brezposelnost? 

»Vse zaposlitvene agencije bi ukinil, tudi ZRSZ bi ukinil.« 

 Kaj menite o spolnosti in prekomernem pitju alkoholnih pijač?«Dolgoročno je 

sigurno nekakšen vpliv.« 

 Vpliv alkohola na človeka? »Alkohol negativno vpliva na človeka, maček pride 

naslednji dan.« 

 Kaj menite o drugih drogah oziroma odvisnostih? »Marihuano bi legaliziral.« 

 Kaj menite, da lahko pomaga ljudem, ki pretirano pijejo alkoholne pijače?«Mislim 

da telesna vadba veliko pomaga, hoja veliko pomaga, stik z naravo, meditacija in 

tako naprej.« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 

 

Intervju številka 6 (izpraševalec Viljem Sindičič) 

 Starost, spol, izobrazba: »Sem letnik 1977, ženskega spola, po izobrazbi sem 

diplomirana organizatorka dela.« 

 Koliko časa si prijavljena na ZRSZ? »4 leta.« 

 Kako preživljaš prosti čas? »Šport, knjige, branje, Internet, spremljam politične 

zadeve.« 

 Kako pogosto si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol? »Ja, sem za 

rojstni dan, ko smo nazdravili s kozarčkom šampanjca.« 

 Ali čutite večjo potrebo po alkoholnih pijačah, ker ste brezposelni? »Mislim, da 

ne.« 

 Koliko meric pijače , ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih po navadi pili, 

takrat, kadar ste pili?(ena merica pomeni 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva ali 0,3dcl 

žganja)«Pila sem šampanjec s prijatelji.« 



  

 

 

 Ali stanje brezposelnosti kakorkoli voliva na tvojo kulturo pitja? »Ne.« 

 Se kdaj nisi mogla spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker si takrat preveč 

pila? »Ne.« 

 Kakšni so tvoji cilji in želje za prihodnost? »Preseliti se, poiskati ustrezno 

zaposlitev, imam tudi duhovne vrednote.« 

 Kakšen je tvoj odnos do alkohola? »Pomeni družbeno pogubo, dobro, če se ga spije 

kozarček ob jedi, je v redu.« 

 Bi se zaposlila v tujini? »Ja.« 

 Kaj ti je všeč v Sloveniji?«Všeč mi je narava, malo je kriminala, šolstvo je v redu.« 

 Kaj meniš o državni politiki glede zaposlovanja? »Je katastrofa, pomeni načrtno 

ustvarjen kaos, modularne delavnice se mi zdijo čista neumnost.« 

 Si zadovoljna s svetovalcem na ZRSZ? » Bila je bolj naveličana, arogantna, niso mi 

pomagali.«  

 Kaj meniš o dolgotrajni brezposelnosti? » Dolgotrajna brezposelnost človeka 

zloma, pogosto je prepuščen sam sebi, veliko je samomorov.« 

 Kako misliš, da se počuti oseba, ki je dolgotrajno brezposelna? »Se prijazni s 

situacijo, zgubi upanje.« 

 Katere alkoholne pijače preferiraš? » Refošk in Teran sta mi zelo všeč.« 

 Poznaš kakšno osebo, ki je dolgotrajno brezposelna? » Poznam, še vedno išče 

zaposlitev.« 

 Alkohol in Slovenci?«Slovenci imamo velik problem glede alkoholizma.« 

 Kakšne so po tvoje posledice dolgotrajnega prekomernega pitja alkoholnih pijač? 

»Pomeni bolezen, Begunje ali Polje.« 

 Poznaš kakšnega strokovnjaka s področja alkoholizma?«Ruglja in Trstenjaka.« 

 Hvala, da ste si vzeli čas za intervju. 


